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هرامش 50 تاراشا -  همانلصف 

باتک تاصخشم 

تاراشا 50

[ هلجم دنیایپ : ] تاراشا : روآدیدپ مان  ناونع و 

 - 1384 امیس ، ادص و  یمالسا  ياهشهوژپ  زکرم  دهشم : نارهت ؛ مق ؛ : رشن تاصخشم 

هناهام : راشتنا هلصاف 

7403-1735: اپاش

7402-1735: هابتشا ياپاش 

.دوش یم  رشتنم  مایا " تاراشا   " ناونع اب  صاخ  مایا  هب  هجوت  اب  اه  هرامش  زا  یضعب  رد  هیرشن  نیا  : تشاددای

هناسر یمالسا  ياه  شهوژپ  لک  هرادا  زایتما : بحاص  : تشاددای

این یبجر  دوواد  لوئسمریدم :

ینمیا ینیسح  یلع  ریبدرس :

ربجنر اضریلع  دیدج : هرود  لوئسمریدم 

مایا تاراشا  : رگید ناونع 

يراودا تایرشن  یسراف --  تایبدا  : عوضوم

يراودا تایرشن  -- 14 نرق یسراف -- تایبدا 

يراودا تایرشن  تایبدا -- مالسا و 

لوئسم ریدم   -، 1347 دواد ، این ، یبجر  : هدوزفا هسانش 

ریبدرس  -، 1351 یلعدیس ، ینمیا ، ینیسح 

یمالسا ياهشهوژپ  زکرم  .ناریا  یمالسا  يروهمج  يامیس  ادص و  : هدوزفا هسانش 
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PIR4001: هرگنک يدنب  هدر 

8 اف 906205/0: ...د يدنب  هدر 

1304711: یلم یسانشباتک  هرامش 

Esharat@IRIB.ir: یکینورتکلا لحم  یسرتسد و 

یسراف : نآ دننام  يراتفگ و  ای  يراتشون  نتم  نابز 

1 ص :

ینامسآ ياه  همزمز 

ینامزدمحم داوج  / تاجانم مزمز  رد 

تقیقح هب  ار  وت  نابز  مادـک  سپ  تسا ؟ ناوتان  تشیاتـس  زا  ام  ِناـبز  هک  نیا  هن  رگم  .وگب  نم  هب  ار  نیا  تسیچ ؟ وت  ِهوکـش  ِناـیاش 
؟ دنک یم  شیاتس 

َكاندَبَع ام  ِکتَفِْرعَم و  َّقَح  َكاْنفَرَع  ام  : » يا هدنام  هتخانـشان  يا و  هدـشن  هدـیتسرپ  تسا ، هتـسیاش  هک  نانچ  نآ  مه  زونه  وت  يرآ !
«. ِکتَدابِع َّقَح 

تلالج لاـمج و  ياـشامت  رد  ناـسرب و  دوخ  تفرعم  ِزبس  رـس  ياـه  غاـب  هچوک  هب  ار  ترطف  ياتـسور  ِناـمدرم  ناـفرع ! ِتماـمت  يا 
.نادرگ توهبم 

.ناهر او  ماهوا  سفق  زا  ار  ناش  هشیدنا  هدنرپ  زاسدوخ و  قشع  راشرس  ار  ناشاه  لد  نوناک 

.نادرگ ناشاه  هناخ  ِنامهیم  ار  تروضح  ِشوخ  رطع  اشگب و  تناقشاع  يور  هب  ار  هفشاکم  غاب  ِرد 

؟ میدرپس یم  دیاب  هناخیم  مادک  رغاس  هب  لد  وت ، رهم  هلایپ  هلایپ  دوبن  رگا 

؟ میدییاس یم  دیاب  هرخص  مادک  هب  رس  وت ، فطل  هنارک  یب  دوبن  رگا 

؟ میدوشگ یم  رپ  نامسآ  مادک  هب  وت ، ینابرهم  ِیبآ  دوبن  رگا 

؟ میتشاد یم  او  زاوآ  هب  هنوگچ  ار  حور  يرانق  ندوب ، وت  اب  ِساسحا  دوبن  رگا 

« َنُوبَّرَقُْملا َکـَِئلوُأ   » تشهب هب  ناـسرب و  نوُِقباَّسلا » َنوُِقباَّسلَأ   » ياـیرد هب  ار  اـم  تسوـت ، داـی  ناـمیاهدرد ، مـالآ و  مهرم  هک  نوـنکا 
.مینزب دایرف  ار  وت  هفوکش  هفوکش  زبس ، ییادرف  رد  ات  راکب  ناملد  نیمزرس  رد  ار  تتاجانم  ناتخرد  .زاس  نامراودیما 
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.ناسرب نامنیقی  نشور  حبص  هب  ادزب و  ار  نامدیدرت  یکیرات 

.شخب مارآ  همزمز ، زا  رپ  يرحس  اب  نک و  خارف  تدوخ  دای  ِلامالام  زا  ار  ناماه  هنیس 

.يدیرب دوب ، تدای  ریغ  هچ  ره  زا  ار  ناشلد  يدومرف و  اطع  تنابوخ  هب  هک  هنوگ  نآ  هدب ؛ یمّرخ  ام  هب 

.یتخاس نآ  ِزیربل  ار  ناش  هنیس  یتشاد و  ینازرا  تناقاتشم  هب  هک  هنوگ  نآ  هدب ؛ قوش  ام  هب 

نآ ام  هب  و   » .یتخیر ورف  ناشماک  رد  ار  دوخ  تدابع  ِتوالح  يداد و  هیده  تناگدننک  تدابع  هب  هک  هنوگ  نآ  هدـب ؛ ینیریـش  ام  هب 
«! ِهب نآ  هک  هِد 

ییاضر هدیمح  / دنسر یم  نامسآ  هب  هک  میاه  تسد  و 

ییاهنت ردقچ  مناخرچ ؛ یم  بش  كورتم  يایاوز  رد  کیرات ، يدوگ  ود  نوچ  ار  میاه  مشچ  منک و  یم  دنلب  اوه  رد  ار  میاه  تسد 
! تسا هدناود  هشیر  منت  رد 

! دنراشرس توخر  يوب  زا  مرّدکم  ياه  بش  ردقچ  دندرس و  کیرات و  مرّرکم  ياهزور  ردقچ 

ندز گـنچ  يارب  يزیوآ  تسد  مفدـه ، یب  ياـه  تـسد  دور و  یم  یـشوماخ  هـب  ور  ما  هرجنح  هاـگ  یهت  رد  میادـص  اراـگدرورپ !
.تشاد دنهاوخن 

! ایادخ

.دنرادن ندش  هدوشگ  تأرج  دنهد و  یم  روسان  ياه  مخز  يوب  مزاورپ  ياه  لاب  دنوش و  یم  رپ  رپ  میوربور  ياه  هچیرد 

.دیاس یم  كاخ  رب  ار  متمواقم  ناوناز  روبع ، هنایزات  صقر  دنهد و  یم  همادا  ما  هتسخ  ياه  هناش  ات  ار  ناشراوآ  دادتما  اهراوید 

! دنتفا یم  كاخ  رب  میوربور  هرجنپ  ردقچ  دنوش و  یم  ریثکت  میوربور  راوید  ردقچ 

! دنیشن یم  عامس  هب  گرم  ِمومسم  ِگنهآ  زا  ما  هدماین  ياهزور  ردقچ 

.دور یم  جیگ  جنس ، دتمم  ياه  هبرض  نوچ  اه ، بش  اهزور و  ِیقالت  ِیهوبنا  رد  میاهوزرآ  ِيرتسکاخ 

2 ص :

هرامش 50 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 149زکرم  هحفص 12 

http://www.ghaemiyeh.com


! ادوبعم

.دبوشآ یمن  ار  رهش  نیگنس  ِباوخ  ملال ، ياهدایرف  دینش و  دهاوخن  یسک  ار  میادص  نینط  هدب ؛ تاجن  یگّرمزور  همه  نیا  زا  ارم 

.منزب هّجض  تیارب  ار  ما  ییاهنت  راذگب 

.موش رادیب  تلفغ  هلاس  رازه  باوخ  زا  تاملک ، زیخاتسر  رد  راذگب 

.دنک یم  هزم  هزم  ار  هوبنا  ياه  نابایخ  ِرادشک  ِياه  هزایمخ  مرباع  ياه  شفک  دهد و  یم  هتخوس  ياهزیئاپ  يوب  مناهد 

.تسا هدوسرف  مماجرف  یب  ياه  ماگ  رارکت  زا  هچوک  نهذ  دهد و  یم  هلبآ  يوب  مرفس  ياپ 

.منزب رپ  تیوس  هب  نآ  زا  هک  يا  هچیرد  مهاوخ و  یم  زاورپ  يارب  یلاب 

.دسرب رون  هب  دفاکشب و  ار  رابغ  ِماحدزا  اه ، یگریت  رد  هک  یمشچ  دشاب و  هتشاد  دایرف  تراسج  ات  مهاوخ  یم  یناهد 

.دوش یم  رارکت  وت  فطل  هب  ندیسر  شطع  مضبن  گنهابرض  رد 

یم رب  مزامن  اج  زا  هتـسرون  ياه  یـسلطا  رطع  تساه  لاس  تسا و  زاب  هدروخ  ناراب  ياه  ناویا  رب  هک  تساه  لاـس  مشیاـین  هداّـجس 
.دزیخ

! منک دنلب  اوه  رد  ار  میاه  تسد  راذگب 

.موش دوبان  وحم و  میسن ، شزو  رد  يرابغ  نوچ  راذگب 

.تسین یهانپ  وت  زج  هک  مرب  یم  هانپ  وت  هب  ادوبعم !

مادقا ینارماک  دمحم  / شیاین يامن  رون 

یبارس ياهایؤر  زا  مرازیب  یهلا !

.ناقشاع ياه  بش  همین  ِشیاین  اوجن و  يامن  رون  نیرت  نشور  یقلطم و  تقیقح  هک  مهاوخ  یم  ار  وت 

ارم راذگب و  نم »  » ياج هب  ار  دوخ  ریگب و  نم  زا  ار  نیکرچ  نیغورد و  ياه  « نم  » نک و رتسکاخ  ار  مدوجو  رد  هتفخ  نایادـخ  یهلا !
.نک فارطا  ییانشور  زا  راشرس 

3 ص :
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.نک اهر  ترهم  تیاهن  یب  رد  نک و  ادج  دوخ  زا  شیوخ ، دوجو  هب  روبجم  متسه و  دوخ  روضح  هب  دودحم  هک  ارم  یهلا !

.موش قحلم  وت  رهم  شتآ  هب  ما  يرون  ياه  لاس  مامت  اب  راو ، هراتس  ات  نک  هراشا  متفا و  كاخ  هب  رایتخا  اب  ات  نک  هدارا  یهلا !

مناج دیآ  رد  نت  ینک ز  مکح  رگ  »

« منامیا داب  هب  دور  یهدب  اوتف 

.شیدنا دب  سفن  يارب  ار  وت  مشخ  مهاوخ و  یم  شیوخ  يارب  ار  وت  يدونشوخ  یهلا !

هچ رگا  هک  ترهم ؛ هب  زج  مشخب ، یمن  ار  مدوخ  یـشخبب ، ارم  مه  رگا  وت و  شـشخب  هب  زج  دیـشخب ، مهاوخن  ار  مدوخ  زگره  یهلا !
.مأوت رهم  هدش  گرزب  اّما  مگرزب ، يراکهانگ 

يا هتشاک  دوخ  لاهن ، یهد  بآ  رگ  »

يا هتشارفا  دوخ  انب  ینک  تسپ  رو 

يا هتشادنپ  وت  هک  منامه  هدنب  نم 

يا هتشادرب  وچ  منکفایم  تسد  زا 

.دیاین مناوربا  هب  مخ  میوگب ، مشچ »  » هچ ره  هک  مشاب  تقشاع  ردق  نآ  مهاوخ  یم  یهلا !

نک مقشاع  هناکدوک  یهلا 

نک مقشاع  هنارت  رد  هنارت 

.زیرب ار  ما  ینایرع  راب  گرب و  تسا ، ینایرع  میاپ  ارس  مراب و  گرب و  یب  یهلا !

يراک چیه  دیاین  رب  متسد  ز 

يراسمرش زجع و  راهظا  زج  هب 

.مدرگن نارگید  تبحم  هب  هتسباو  هک  نک  شیوخ  تبحم  رد  قرغ  ارم  یهلا !

.دشاب راشرس  وت  هب  زاین  زا  هراومه  هک  نک ، زاین  قرغ  ردق  نآ  ار  میاه  تسد  یهلا !

ییوگوم ماهلا  / لد ياوجن 
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.مسانش یمن  یتنم  یب  هدنهد  وت  زج  هک  تسوت  ناسحا  فطل و  زا  مراد  هچنآ  ره  مناد  یم  یهلا !

.دنهدن نامبیرف  يرهاظ  ياه  هاگهانپ  ات  نک  اطع  یتفرعم  ار  ام  تسا ؛ گرزب  یهانپ  یب  وت  هانپ  رد  زج  نتفرگ  هانپ  امیرک !

! دننک یم  اوجن  ار  وت  ریغ  هک  نانآ  دننام  یم  خساپ  یب  هچ  دنیوپ و  یم  وت  هار  زج  هک  نانآ  دنور  یم  ههاریب  هچ  اراگدرورپ !

4 ص :

هرامش 50 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 149زکرم  هحفص 15 

http://www.ghaemiyeh.com


یتخس ّریحت و  ماگنه  تسین ؛ یهاگن  وت  هاگن  زا  رت  شخب  دیما  یناتسد و  وت  میرک  ِناتسد  زا  رت  نابرهم  یهاگ ، هیکت  وت  زا  رتراوتـسا 
.مینامن هار  رد  ات  ریگ  نامتسد 

ییوزرآ وت  ياضر  زج  مینزن و  گنچ  وت  ّتبحم  نامسیر  هب  زج  میـشیدنین و  وت  برق  ماقم  هب  زج  هک  نک  تیانع  قیفوت  ام  هب  اهلاراب !
.مینکن

میزیهرپب و دناکـشخ  یم  ار  اه  ّتبحم  هشیر  هک  قافن  ترودـک و  یـشیدنا ، هایـس  یلد ، هایـس  زا  ات  نک  اـطع  یـشنیب  اـم  هب  اـنابرهم !
.میریگ هانپ  وت  ینابرهم  هانپ  رد  مییامیپب و  ار  میقتسم  طارص 

.دش دهاوخن  يرگید  ّتبحم  هناخ  زگره  دشاب ، وت  رهِم  هورگ  رد  هک  لد  نآ  ابوبحم ! »

.ددنسپن يرگید  قوشعم  زگره  دنیبن ، وت  فاطلا  زج  هک  مشچ  نآ 

«. تخاس دهاوخن  رود  وت  زا  ار  وا  رگید ، یناتسد  شزاون  زگره  دنک ، سح  ار  وت  ناتسد  یمرگ  هک  نآ 

ار لد  هناخ  وت ، قشع  ياج  هب  یقـشع ، چیه  دنادرگن و  زاب  وت  زا  ار  نامهاگن  یهاگن ، چـیه  هک  زاس  دوخ  هتفیـش  نانچ  ار  ام  اقوشعم !
.دنکن فرصت 

مادقا ینارماک  دمحم  / هنارک یب  رهم 

وت شیاتس  هب  بل  مدوجو  دنب  دنب  هک  مدنب ، وت  شیاتس  زا  بل  هنوگچ  ناقاتشم ؛ قشمرس  نافراع و  يوزرآ  یناقشاع و  هیامرس  یهلا !
.تسا هدوشگ 

.اطخ زج  دیآرب  يراک  ره  وت  تسد  زا  یلو  اطخ ، زج  دیاین  رب  يراک  نم  تسد  زا  یهلا !

.ییادیپ وت  مرگن  یم  يا  هنیآ  ره  رد  یهلا !

.روجید نم  يرون و  وت  يا ، هنارک  یب  رهم  وت  دنُرپ و  وت  یباتفآ  زا  تارذ  همه  یهلا !

هب ارم  موش ، یم  رت  کـیدزن  دوخ  هب  موش ؛ یم  وـت  کـیدزن  نوـچ  مدرگ و  یم  رود  وـت  زا  موـش ، یم  کـیدزن  دوـخ  هب  نوـچ  یهلا !
.نک کیدزن  تدوخ  شیوخ و 

وت رون  نوماریپ  موش و  یباتفآ  وت  رهم  یلاوح  رد  میآ و  دجو  هب  مدوجو ، یمامت  اب  هک  مشاب  هتـشاد  دوجو  ردق  نآ  مهاوخ  یم  یهلا !
.دوب مهاوخن  مه  هرذ  کی  وت ، یب  هک  مزادنا ، كاخ  هب  ار  شیوخ 

ارم تسا  ماظن  یب  راک  وت  رجه  رد  »

ارم تسا  ماخ  هتخپ  خلت و  همه  نیریش 

هرامش 50 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 149زکرم  هحفص 16 

http://www.ghaemiyeh.com


ارم تسا  راک  رازه  رگا  ملاع  رد 

«. ارم تسا  مارح  رس  هب  رس  وت  مان  یب 
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يرقابدیس مظاکدیس  / هتسکش ياه  لد  دیما 

سنوم و گرزب ! يا  سپ  مرادن ؛ هتفگان  ياهزار  ییوگزاب  يارب  ار  یـسک  اه ، مدآ  يوهایه  رد  میاهنت و  نایاهنت ! مدمه  يا  ایادـخ !
.شاب ممدمه 

رهپـس هنوگچ  مرواین ؟ دای  هب  ار  وت  منیبب و  ار  ییاـبیز  تمظع و  همه  نیا  مناوت  یم  هنوگچ  دـنلب ! هزوریف  ِرگـشنیرفآ  يا  اراـگدرورپ !
!؟ منکن رورم  شیوخ  ریقح  نهذ  رد  ار  وت  مظعا  ِمسا  یکانهوکش  منیبب و  ار  دروجال 

.منارورپب رس  رد  ار  هناقشاع  ِياه  قایتشا  يزرورهم و  ندوب ، وت  اب  ِياه  هظحل  ياوه  رد  ات  نک  ما  يرای  نابرهم ! يا 

! دنسیونب دنیوگب و  وت  زا  ات  يا  هداد  هزاجا  ناوتان  ِتسد  فیعض و  ملق  نیا  هب  هک  یگرزب ، ردقچ  وت  یهلا !

.مروآ رد  ملق  هب  ار  تا  ینابرهم  نارک  یب  سونایقا  زا  يا  هناتشگنا  ات  هد  نآ  ناوت  نم  هب  گرزب ! هدنشخب  يا 

؛ تسا تلفغ  راتفرگ  درادـن و  ربخ  شیوخ  زا  تسا ؛ هدرب  دای  زا  ار  وت  دای  مان و  تسا و  سفن  ياوه  راتفرگ  مه  زورما  ناسنا  اهلاراب !
نامرامیب ياه  بلق  ترکذ ، اب  میروآ و  دای  هب  ار  تمظعا  مسا  ِهوکـش  راب ، رگید  ات  نک  یتیانع  ییوت ؛ رگناریو  ِياهدرد  مهْرَم  اـهنت 

! دریگب افش 

! تسرفب ام  هتسخ  ياه  لد  يارب  يرون  میریسا ؛ تملظ  یکیرات و  رد  ایادخ !

! هتسکش ياه  بلق  ِدیما  يا  اراگدرورپ ،

تتفاطل ّتینارون و  زا  راشرـس  ات  نک ، فطل  زا  يرظن  ام  هب  میا ؛ هدرک  دـیما  زا  زیربل  ار  شیوخ  هدوسرف  ياه  لد  تلاصو ، ياّنمت  رد 
.میدرگ

یگتفیش وت  ِمان  دننک ؛ همزمز  ار  وت  مان  دنیآ و  رد  زارف  هب  نامسآ  يوس  هب  ات  نک  اطع  ییورین  ار  ام  زجاع  ِياه  تسد  لاعتم ! رداق  يا 
.دهد یم  ینوزف  ار  ام  یکانفَعَش  و 
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مادقا ینارماک  دمحم  «/ زاین تسد  »

.امن نیقلت  مبلق  هب  ار  نآ  متسناوتن ؛ موش ، قشاع  هک  مدرک  دیلقت  یهلا !

هدروخن تسد  مبلق  زونه  اّما  تسا ، هدرک  كوپ  ارم  داقتعا  ياه  ناوختسا  کش ، هنایروم  و  سردنم ، ارم  نامیا  رقف ، هک  نیا  اب  یهلا !
.دپت یم  وت  يارب  تسا و 

عولط منامشچ  ندیشک  رس  يارب  ناگراتس ، ِمامت  میامن ، یم  يراج  نامسآ  رب  هک  ار  تمان  ِرطع  یهلا !

.دننک یم 

 - نامـسآ راذگم  اشگب و  ار  میاه  لاب  ِدـنب  ما ؛ هتفر  ورف  شیوخ  یبادرم  بوطرم و  ییاهنت  رد  تساه  لاس  هتـسب ، ییاه  لاب  اب  یهلا !
.دوش فقوتم  میاه  لاب  رد  گنر -  یبآ  نایرج  نیا 

.نادرگمرب یلاخ  تتمارک  هرفس  زا  ار  نامزاین  تسد  تسین ؛ ام  طاسب  رد  يزیچ  رقف ، زج  یهلا !

رد هشیمه  ات  ما ، هشیر  گر و  هک  نایورب  ون  زا  ارم  دـنامب و  داب  رطاخ  رد  منتخوس  همزمز  هشیمه ، ات  هک  نازوسب  هنوگ  نآ  ارم  یهلا !
.دودب شیوخ  هدرک  مگ  لابند  هب  ناراب 

نک و روانـش  شیوخ  ِراشرـس  ناـمیا  رد  ارم  ما ، هداتـسیا  شیوخ  ناـمیا  يور  ما ؛ هدروخن  نیمز  هب  اـّما  ما ، هدروخ  ناـبز  ِمخز  یهلا !
: هک شخب  مایتلا  ار  میاه  مخز 

دننم ینامیا  ردارب  اه  مخز  نیا 

دننم یناملسم  لیلد  نیرت  نایرع 

يوسوم رغصا  یلع  دیس  !/ یبآ ياه  هظحل  راگدیرفآ  يا 

هب ار  مهاگن  دیور ، یم  هراتس  شهایس  نهاریپ  رب  دریگ و  یم  شوغآ  رد  ار  نامسآ  بش  یهایس  هک  یتقو 

: منز یم  دنویپ  سودق  ای  همغن  اب  ار  هنابش  ياهاوجن  رهش ، يوهایه  زا  رتارف  مزود و  یم  رتوس  نآ  ياه  قفا 

! اه گنر  تیاهن  نیا  بش ، دوش ؛ یم  ینارون  وت  دای  اب  بش ، ناهج ! راگدیرفآ  يا  یهلا ،

« ُهَتْعَفَد ٍهُورْکَم  ْنِم  ْمَک  ُهَتْرَتَس و  ٍحیبَق  ْنِم  ْمَک  َيالوَم ، یهِلا  »

! مدرک یم  هچ  بش  ِتمامت  اب  یتخورفا  یمن  ار  ملد  غارچ  رگا  هک  هآ ،
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ِیگناقشاعان نیا  هانگ ، دوبن و  ابیز  میارب  يا  هراتس  چیه  يداد ، یمن  قشع  روش  میاه  کشا  هب  رگا  هک  هآ ،

.دش یم  میاه  یساپسان  ناوات  هشیمه  يارب  مومذم ،

ار مهاگن  ینادرگن و  یهت  قشع  زا  ار  ملد  هک  مهد  یم  دنگوس  خرس  ياهزاورپ  هب  ار  وت  یبآ ! ياه  هظحل  راگدیرفآ  يا  نم ، يادخ 
! یهد دنویپ  شیاین  زبس  ياه  قفا  اب 

! یهلا

! مسرب یحِراوَج » َِکتَمْدِخ  یلَع  ِّوَق   » ینعم هب  ات  زاس  راشرس  نامیا ، وترپ  اب  ار  میاه  لّولس  مامت 

! یهلا

.دزاس يراج  ملد  رد  ار  ناجیه  یقیسوم  َكُرْکِذ ،» ینَمِْهُلت  ْنَا  َو   » ِگنهابرض ات  زاس ، يراج  میاه  گر  رد  ار  قشع  ِنوخ 

! یهلا

! دربب اه  تباجا  يوس  نآ  هب  ار  ملایخ  ات  تفرعم ؛ گنر  تفه  ياشامت  قشع ، نامک  نیگنر  ياشامت  زومایب ؛ اشامت  ار  مهاگن 

! یهلا

...ُهَْتَیبَر ْنَم  َعِّیَُضت  ْنَا  َنِم  ُمَرْکَا  َْتنَا  َتاْهیَه !

...تشاد دیما  تمحر »  » زج وت  زا  دوش  یم  هنوگچ 

مادقا ینارماک  هیضرم  / ...وت تفلا  نیشنمه 

.مراپس یم  وت  هب  ار  میاه  هظحل  مامت  ایادخ !

.دوش یم  نایصع  رد  ِقرغ  مدوجو  مامت  یشوپب ، مشچ  نم  زا  ینآ  رگا  وت 

.منک یم  زارد  تدنلب  نامسآ  هب  دناوت ، ییادگ  قیال  طقف  هک  ار  ییاه  تسد  ایادخ !

! اراگدرورپ

.نک نیشنمه  دوخ ، تفلا  نارک  یب  يافرژ  رد  ارم 

.راذگم اهنت  اه  يدیلپ  سونایقا  رد  ارم  ایادخ !
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.منک هشیدنا  وت  يارب  نتسیز  يارب  ات  هدب  ورین  نم  هب 

.میاسب كاخ  هب  رس  تا  یگدنب  بارحم  رد  هک  نادرگ  نآ  قیال  ریذپب و  دوخ  تیدوبع  هاگرد  رد  ارم  ایادخ !

! لامآ تیاغ  يا 

! هدرک هنخر  ما  یگشیمه  ياه  هشیدنا  رد  تلاصو  يوزرآ  هک  يا 

.یهاگهانپ وت  زج  تسین  ییاوأم و  وت  زج  تسین  يروآ ! یم  دورف  تمحر  هاگن  تناگدنب ، نامیشپ  ياه  هدید  رب  هک  يا 

!؟ دسیونب ار  وت  زج  ملق  هنوگچ  ایادخ !

!؟ درواین نابز  رب  ار  وت  مان  ناوت  یم  هنوگچ 

!؟ درک شومارف  ار  وت  اه ، يدیماان  اه و  یماکان  رد  ناوت  یم  هنوگچ 

؟ درواین دای  هب  اهانگنت ، رد  ار  وت  ناوت  یم  هنوگچ 

ییانـشور نامیا  رون  اب  ار  نامناگدـید  تا ، ینامـسآ  فاطلا  هیاـس  رد  رادـم و  غیرد  اـم  زا  ار  تتمحر  تسد  نیثیغَتْـسُْملا ! َثاَـیِغ  اَـی 
! شخب

ناطابرآ هلبق  میهاربا  / توکلم ناتسآ  رب 

.موش یمن  ناطیش  نایصع  هرفس  مه  منک و  یمن  تناما  رب  تنایخ  ایادخ !

رابغ درگ و  تسا و  هدنکفا  رود  یلاعت  هلحرم  زا  ار  مدوجو  ِدوپ  رات و  هانگ ، زره  ياه  فلع  هک  مناد  یم 

هداتفا یگشیمه  توارط  زا  ملد  تیفافش  دیاش  هک  مناد  یم  و  تسا ، هدرک  روک  ار  متقیقح  مشچ  تلفغ ،

...یلو دشاب ؛ هتسشن  لد  هنیآ  رب  ینادان  رابغ  دشاب و 

.تسا زاب  تتباجا  غاب  هب  ور  هشیمه  مدیما  هرجنپ  اما 

.دوب دیابن  سویأم  تتمحر  ناتسآ  زا  هک  مراد  نیقی  نم  یمیرک و  وت  یهلا !

زا تقادص ، مامت  اب  یگدنمرش و  مامت  اب  دوجو ، مامت  اب  مراذگ و  یم  تا  یتوکلم  ناتسآ  رب  رس  ادنوادخ !

: هک مروآ  یم  رب  دایرف  لد  هرجنح 
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الاو ماج 

یلو يامیس 

يوسوم رغصا  یلع  دیس  / یتفال رطع 

یمن یبآ  ار ، بل  هنشت  نارای  ساسحا ، دابآ  ریوک  نیا  رد  هک  تسوت ؛ ياه  هنافراع  يایرد  زا  يا  هعرج  هنشت  ملد  یلع ! ای  ناج ! الوم 
سک دهد 

...تیالو نیا  زا  دنتفر  ناسانش ، یلو  ایوگ 

زاغآ سودق » ای   » کی اب  هک  يدنویپ  دنز ؛ یم  دنویپ  تیدبا  هب  ارم  هاگن  تدای ، ِیبآ  تمان و  ِيزبس  اب  هک  مشیدـنا  یم  يا  هداج  هب  و 
ای َکـْیَلَع  ُمـالَّسلَا  دـنا : هتــسارآ  اـه  مالــس  رطع  اـب  ار  تدـنلب  ماـن  هـک  ییاـج  درب ؛ یم  اـه  نامــسآ  جارعم  هـب  ار  مـلد  دوـش و  یم 

...نینمؤملاَریمَا

! تسا هتخوس  رثوک  لالز  زا  يا  هعرج  يوزرآ  رد  یگنشت ، مامت  اب  لاس ، ياه  لاس  ملد  هآ !

تمکح فراعم و  اب  مدوجو  مسرب و  مُْهنِم » ْنُکَت  ْریَْخلَا  َلْهَأ  ْنِراق   » ِموهفم هب  ات  نک  باریس  هَغالَبلا » ُجهَن   » ِلالز اب  ار  ملد  ناج ! الوم 
.مشخبب شمارآ  شا  ینادواج 

! یتسه یکاخ  هرک  نیا  مدرم  نیرت  هدنز  وت  تسا ، نتسیز  هنوگچ  رد  ندوب » هدنز   » موهفم رگا 

.دوش ریگ  ارف  تایداعلا » َو   » يادن ات  زیخرب !
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.دنکشب ار  اه  « بحرم  » دیدرت راقفلاوذ ، دایرف  ات  زیخرب !

.دزیرب مه  رد  ار  راّفک  هکرعم  نایوگ ، یلع »  » ای ِکلام ،»  » ات زیخرب !

.دنوشن رورغم  شیوخ  نیرید  ياه  تواسق  هب  ادوهی ، نادنزرف  ات  زیخرب ! ناج ، الوم  زیخرب 

.یشاب باوج »  » ار رشب  ِییاهنت  لاوئس  ات  ناج ! الوم  زیخرب 

.دنشاب لاوس  ار  وت  ینودِقْفَت » نَا  َْلبَق  ینُولَس  ، » تریح ناگدنام  او  ات  ناج ! الوم  زیخرب 

عولط سمـشلا » َو  ، » تهاگن زیر  رـس  زا  دوب و  یحِراوَج » َِکتَمْدِخ  یلَع  ِّوَق   » ِقادصم تدوجو ، مامت  هک  ضحم ، تقادـص  يا  زیخرب 
! درک یم 

! يدرک یم  هبرجت  ار  هنیدم  توکس  اه  لاس  هک  یتقو  دوب ؛ تا  هنابیرغ  ياهاوجن  ِتام  نیمز  تا و  ییاشگ  ربیخ  توهبم  نامسآ ،

.دوب هتخاس  شهاگن  هاگ  هلبق  ار  وت  هبعک ، دیدنخ و  یم  نالهاان  تقامح  هب  بارحم ، هک  مشیدنا  یم  ییاهزور  هب  ناج ! الوم 

.دوبن ندینش  تقایل  ار  اونشان  ياه  شوگ  یلو  درک ، یم  دایرف  ار  وت  نامسآ ، هک  مشیدنا  یم  ییاهزور  هب 

دیـشروخ ولألت  داد و  یم  حیجرت  وت  مّسبت  هیآ  هیآ  هب  ار  هزین  رب  هدیکـشخ  ياه  تسوپ  نامدرمان ، هاگن  هک  مشیدـنا  یم  ییاهزور  هب 
.درک یم  راکنا  ار  تقیقح 

یم رو  هلعش  ار  نیرید  ياه  هنیک  اه  ناهد  رد  هنَز ،» شتآ   » ِگنس لثم  اه  نابز  دوب و  هدیـسوپ  اه ، هاگن  هک  مشیدنا  یم  ییاهزور  هب 
! يدرک یم  زاب  هفوک  ياه  ناتسلخن  ياپ  ار  تهودنا  راب  هلوک  نیمز ، ِدرم  نیرتاهنت  وت ، درک و 

...هک مشیدنا  یم  ییاهزور  هب 

یسوط اروح  / مهو نامگ و  نامز و  نیمز و  زا  رترب  يا 

! هشیدنا ياهتنم  یب  ياه  هنارت  زا  رترب  يا 

! شنیب ینتفایان  تسد  للق  زا  رتارف  يا 

! دیجنگ یم  نامز  ناکم و  همه  تعسو  رد  تحور ، فراعم  میظع  مجح  زا  يا  هّرذ  شاک 
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هک سوسفا  دنماشایب ؛ یماج  تقـشع  یتوهال  هعرج  زا  ات  دـندوب ، شیوخ  ریقح  دـبلاک  رب  وت  گنرد  هظحل  رظتنم  نامز  نیمز و  همه 
ار وت  تسناوتن  یسک  ناینیمز ، نایم  رد  تروضح  كدنا  نامز  نامه  رد 

.دندش یم  هدز  تفگش  بارحم  دیهش  ندناوخ  زامن  رب  دنتشاد و  کش  وت  ندوب  ینامسآ  رد  زونه  دسانشب !

.دندوب تا  ینامسآ  مالک  ماج  یشون  هعرج  راظتنا  رد  همه  شنیرفآ ، زور  نیلوا  زا 

یب هک  سوسفا  .يدرون  رد  ار  ساـسحا  لـقع و  ياـهزرم  شیوخ ، تغـالب  تحاـصف و  همه  نآ  زا  وـت  اـت  دوـب ، شوماـخ  اـه  همزمز 
! دندرک هنادنسپ  دوخ  ریسافت  ار  تمامتان  مالک  دندروآ و  دیدپ  اه  هیقشقش  ناربخ ،

.دنیوج كّربت  وت  نیمشپ  ياهرابغ  درگ و  هب  ات  دندروخ  یم  ار  وت  ینارون  رضحم  رد  روضح  هطبغ  ناگتشرف ،

اب سانلا ، قح  زا  یلاخ  ار  ناشعمط  صرح و  ياـه  ناـبنا  يدرک و  یم  شوماـخ  یـصخش  فراـصم  يارب  ار  لاـملا  تیب  عمـش  یتقو 
يدنادرگ یم  زاب  اهنآ  هب  شنزرس 

هاتوک تلادـع  یـسرک  زا  ار  نمـشد  تسود و  ِیبلط  هاج  تسد  يدرپس و  یم  شلها  هب  هنـالداع  ار  یمالـسا  تموکح  بصنم  یتقو 
يدرک یم 

يدیـشک و یم  شود  رب  هسیک  هسیک  دوب ، هفوک  ياه  ناتـسلخن  رد  نیمی  ّدک  نیبج و  قرع  لصاح  هک  ار  تیاه  هتخودـنا  همه  یتقو 
هتشامگ تّمه  تماما  تیالو و  هلضاف  هنیدم  رد  یهلا  لدع  تموکح  میسرت  هب  یتشاذگ ، یم  نادنمتـسم  نامیتی و  هناخ  رد  رب  هنابش 

ياهوزرآ ایند ، تابارخ  نانیشن  هیداب  هک  سوسفا  يدوب و 

.دیجنگن ایند  کچوک  بلاق  رد  تتلادع ، تمارک و  ناشخرد  ریوصت  دندرکن و  كرد  ار  وت  ینامسآ 

، رـشب ياـنبا  ِمهف  یگنازرف و  جوا  رد  اـت  دـش  یم  عـمج  نازرو  درخ  همه  درخ  دـندش و  یم  مشچ  شوـگ و  نیمز ، لـها  همه  شاـک 
تیابرلد يوربا  مخ  اهنت  تانئاک ، لّلجم  ياهرـصق  يوت  رازه  ياه  هنیآ  همه  نیا  رد  دیجنگ و  یم  وت  یجارعم  فراعم  زا  يا  هشوگ 

! دش یم  نایامن 
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یلو راتفگ 

یبیط دیهان  / مالسلا هیلع  یبتجم  نسح  ماما  مالک  رد  زبس  ياهادرف  هب  توعد 

ینامسآ نامشچ  هک  هاگ  نآ  درک و  ءاضما  ار  حلص  نامیپ  هنانامرهق  مالـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  دنمتردق  ناتـسد  هک  ماگنه  نآ 
نآ يوس  هب  یخرب  شنزرـس  تمالم و  ناکیپ  درک ، یم  تیادـه  راد  انعم  یحلـص  يوس  هب  ار  دایز  نادـنچ  هن  نارای  هنامیکح ، شا ،

هوبنا دـنتفای ، یمن  رد  ار  تیالو  تماـما و  تقیقح  شیوخ  دوجو  ياـنفرژ  رد  هک  ناـنآ  دـش و  هتفرگ  هناـشن  خـیرات  ناـمرهق  گرزب 
.دندرک زاغآ  ار  دوخ  ياه  « ارچ »

: دومرف هناهاگآ  هنارگنشور و  مالسلا ، هیلع  ماما 

؟ دنک یم  بورغ  ای  عولط  نآ  رب  دیشروخ  هچ  نآ  زا  تسا  رتهب  منایعیش  رب  مدرک  نم  هچ  نآ  دیناد  یمن  ایآ  امش ! رب  ياو  »

نب یـسوم  درک ، انب  ار  راوید  تشک و  ار  كرـسپ  دومن ، خاروس  ار  یتشک  مالـسلا  هیلع  رـضخ  ترـضح  نوچ  هک  دـیناد  یمن  ایآ  ... 
(1) »؟ ...تسناد یمن  ار  لامعا  نیا  تمکح  هک  ارچ  دش ، دولآ  مشخ  مالسلا  هیلع  نارمع 

نشور گرزب  نآ  مایپ  مالک و  هب  نایعیـش  مشچ  هک  هاگ  نآ  دیوگ و  یم  نخـس  تمکح  ناینیـشیپ و  خیرات  زا  نامرهق  مولظم و  ماما 
.دنک یم  توعد  اشگلد  غاب  هرجنپ و  نآ  تشپ  هب  ار  مدرم  دیاشگ و  یم  راظتنا  دیما و  يوس  هب  يا  هرجنپ  دوش ، یم 
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ترـضح روهظ  میـسن  اـب  دـهد ؛ یم  یلـست  تسین  وا  ندرگ  رب  سک  چـیه  تعیب  هک  یماـما  روـهظ  ياـکنخ  اـب  ار  مدرم  غاد  مغ و  وا 
(. جع ) يدهم

: دیامرف یم  وا  تما ؛ يدهم  ندمآ  هب  دنک و  یم  توعد  ادرف  هب  ار  مدرم  مالسلا  هیلع  نسح  ماما 

، هّللا حور  ترـضح  هک  مئاق  زج  دراد ؛ ندرگ  رب  ار  دوخ  نامز  توغاط  زا  یتعیب  هک  نآ  رگم  تسین ، ام  زا  یـسک  هک  دیناد  یمن  ایآ  »
ار وا  تدالو  لاعتم  دنوادخ  هک  تسا  يور  نآ  زا  نایتوغاط ) تعیب  نتشادن   ) هلأسم نیا  .دتسیا  یم  زامن  هب  وا  تشپ  میرم ، نب  یسیع 

(1)« .دشاب هتشادن  ندرگ  هب  ار  یسک  تعیب  روهظ ، ماگنه  هب  ات  دزاس  یم  بیاغ  اه  هدید  زا  ار  شترضح  دراد و  یم  ناهنپ 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما 

رهاظ لاس  لهچ  زا  رتمک  یناوج  تروص  هب  ار  وا  دوخ ، تردق  هب  سپـس  دنادرگ و  یم  ینالوط  تبیغ  نامز  رد  ار  وا  رمع  دـنوادخ  »
«. تساناوت يراک  ره  رب  دنوادخ  هک  دننادب  ات  دزاس  یم 

.تسا یهلا  لازی  تردق ال  هناشن  همه  همه و  شروهظ  وا و  رمع  لوط  ماما و  تبیغ  سپ 

تسا و هتخیمآ  رد  نایغط  نایصع و  اب  هک  یناسنا  ندرک  یتشهب  يارب  دیما  نیرخآ  رشب و  تیاده  يارب  تسا  یهلا  هریخذ  نیرخآ  وا 
.ناکین تعافش  تسا و  ناکاپ  تیانع  دنمزاین 
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لاصو دهش 

نایواک هبوبحم  / قشع ةدیازم  ةدنرب 

نایواک هبوبحم  / قشع هدیازم  هدنرب 

؛ دراد ادهش  ياوه  نامبات  یب  ياه  لد  رگید ، راب 

دنماشآ یم  رون  دنروخ و  یم  رون  هک  ار  نامسآ  یلاها  ياوه 

.میرود نانآ  زا  اه  گنسرف  هک  بیرغ  یناراد  مخز  ياوه 

یب لادوگ  هب  توساـن ، ياـه  هلپ  دـنچ  ره  تسا ؛ زاـب  اـهنآ  هب  قشع  زا  یکچوک  هنزور  ناـمرات ، هریت و  ياـه  بلق  رد  دـشاب ، هچ  ره 
.دنازوس ار  نام  يرابکبس  ياه  لاب  شاعم ، قطنم  هدنزادگ  شتآ  دناشک و  نام  یلایخ 

مسیونب دیهش  زا  مهاوخ  یم 

دوش یم  شاف  نوخ  اب  هک  يزار  زا 

ُکِفْـسَی َو   » ضارتعا بات  هتـشرف ، رگم  نوُمَْلعَت ،-  اَم َال  ُمَلْعَأ  یِّنِإ  دـنک -  یم  نامتک  ناگتـشرف  زا  ار  شنیرفآ  زار  رای ، هک  هاـگ  نآ 
؟ دراد ار  ءاَمِّدلا »

؟ دننایک سپ  دنشابن ، ادهش  نوُمَْلعَت ،» اَم ال  ّرس ...«  رگا  و 

تسا قشع  هدیازم  هدنرب  دیهش ،

تداهش نامسآ  لابکبس  هدنرپ 

.مالسلا هیلع  نیسح  ینعی : قشع ؛ دنوادخ  يالبرک  هیقب 

اُولَذب َنیِذَّلأ  « - ؟ شطع شتآ و  رهظ  رد  تفریذپ  ار  یسک  ناج ، نارگراثیا  زج  مالسلا ، هیلع  نیسح  رگم 

« - ...ْمُهَجَهُم
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« دیزی نَم   » رد هک  شابم  تفرعم  یب  »

«. دننک انشآ  اب  هلماعم  رظن  لها  قشع 

دنسانش یم  ار  نآ  ادهش  طقف  هک  تسا  یبیرغ  تیاکح  دیهش ، تیاکح 

نادیهش زا  دنتفگ  میتفگ و  یسب  »

« دنسانش یم  نادیهش  ار  نادیهش 

؛ مینک هچ  ار  دوخ  يراسمرش  تیاکح  اما 

ار ناشومارف  دوخ  تیاکح 

؟ ار یلایخ  یب  رصع  ناشورف  تریغ  تیاکح 

؟ تسا هدش  هچ  ار  ام 

! میورب ههاریب  هب  قشع ، ریسم  زا  ادابم 

! میشورفب نهآ  نامیس و  دود و  هب  ار  ههبج  یکاخ  تیمیمص  ادابم 

! دننازوسب توهش  ياه  هرارش  دیراب ، یم  نآ  زا  عوشخ  ياه  هراتس  هک  ار  ینامشچ  میراذگن 

! مینزن لفق  یتریغ  یب  ياهریجنز  اب  دندوب ، جورع  نابدرن  هک  ار  نامناوخ  تونق  ناتسد 

! میشورفن نازرا  یتوسان ، تاذل  نیکرچ  ياه  هماج  لباقم  رد  دوب ، صولخ  هناشن  هک  ار  نام  یکاخ  ياه  سابل 

« هّللاراث ای   » دنب یناشیپ  يوب  دنهدب ؛ ارهز » ای   » دنب یناشیپ  يوب  ناماه ، یناشیپ  میراذگب 

! میسوبب ار  بات  یب  ياه  كالپ  دیاب 

.میشورفب نان »  » و مان »  » هب ار  نامنامیا »  » دیابن

«. تسا ناشمکش  ناشتمه ، : » هک میشابن  اهنآ  زا 

.میهدب دوجس  تلصخ  ناماه  یناشیپ  هب  دیاب 

.دنریگب تباجا  گنر  ناماه ، تونق  ات  میهدب  شیاین  ترارح  نامناتسد  هب 
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! دنکارپ یم  هَداَهَّشلا » َقِیفْوَت  ِینقْزُْرا  َّمُهَّللَأ   » رطع هک  ییاه  تونق  رب  مالس 
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ییاضر هدیمح  / ...هشیمه زا  رتالاب 

.دور یم  یهایس  تیاه  مشچ  دریگ و  یم  هلال  يوب  تنامسآ  دزرل ، یم  تیاپ  ریز  زیرکاخ 

.یباوخ یم  كاخ  يور  يریگ و  یم  ار  تیاه  شوگ 

یم یهد ، یم  ناکت  ار  تیاه  تسد  ینک ، یم  زاب  مشچ  يوش ، یم  راشرـس  دـنز ؛ یم  سفن  نوخ  يوب  زا  كاـخ  تا  یمدـق  ود  رد 
.دپت یم  هراپ  دص  كاخ  يور  رت  فرط  نآ  تبلق  اّما  اپ ، ود  يور  یتسیا 

تیاه لاب  ریز  نیمز  هک  ینک  یم  زاب  ردق  نآ  ار  تیاه  لاب  يراذگ و  یم  اج  نیمز  يور  ار  تکالپ  ینک ، یم  زاب  ار  تدـنب  یناشیپ 
...دیآ یم  ادص  زونه  دوش ؛ یم  هلاچم 

یم رد  زاورپ  هب  ندوـشگ  لاـب  يارب  هچیرد  رازه  تیوربور  رت ، فرط  نآ  وـت  یچیپرآ و  لسلـسم و  يادـص  نیم ، هلوـلگ ، هراـپمخ ،
.دنیآ

.دزیر یم  نوریب  تنابیرگ  كاچ  زا  هفوکش  نارازه 

.دنز یم  هل  هل  هناروابان  تیاه  مشچ  يدوگ  رد  كاخ  دنهد و  یم  جورع  يوب  تیاه  لاب 

ار وت  نامسآ ، يریگ و  یم  لاب  لاصو ، دهش  زا  تسمرس  وت  دنور و  یم  الاب  دنـشک و  یم  دق  تیاه  هناش  رب  هتخوس  اه  نامک  نیگنر 
.درشف یم  شیوخ  رد 

! تسانشآ تیادص  ردقچ 

! یهد یم  هفوکش  يوب  ردقچ 

.تسا هدز  هناوج  تدنلب  یناشیپ  يور  راهب  ردقچ 

؟ يروآ یم  رطاخب  ار  ههبج 

؟ دنچ يالبرک  تسا ؟ هدنام  تدای  هب  تساوخ  ینامسآ  ار  وت  هک  نیمز  زا  هّکت  نآ 

؟ يریگ یم  لاب  كالفا  رد  هنوگچ  اّما  دهد ؛ یم  كاخ  يوب  تیاه  هناش 

؟ يا هتشاذگ  اج  زیرکاخ  مادک  رانک  ار  تبلق  ياه  هّکت 

! تسوت هدنزارب  تداهش  ردقچ 

رب ار  تدنب  یناشیپ  نک ، زاب  ار  تیاه  لاب  .دنوش  یم  زاب  تیوربور  ندوشگ  لاب  يارب  ییاه  نزور  یناخرچب ، مشچ  هک  فرط  ره  زا 
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! نک مکحم  ار  تنیتوپ  دنب  وراد 

...وت يارب  نامسآ  زونه  دشک و  یم  هزوز  ترس  رد  یچیپرآ  يادص  زونه 
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روپ یلع  مظاکدمحم  / اه غیت  يور  هب  ور 

(1) اه غیت  يور  هب  ور 

داب زا  ینهاریپ  مخز و  زا  يرکیپ  اب 

مزیخ یم  رب  نیمز  یگنس  باوخ  زا 

مچیپ یم  هثداح  رازه  داب  درگ  رد  ار  ملد  و 

اه غیت  مامت  يور  هب  ور  ات 

مریگب وضو  نوخ  اب 

سوقان مادک 

؟ دنبوشآ یم  رب  ار  لولم  ياه  هقیقد  نیا  یسونایقا  باوخ 

بادرم هلیبق  زا  نادرگور 

مراد یم  رب  ار  ما  هتسکش  روگچ 

منک یم  یط  ار  اه  هیداب  راو  یلوک  و 

مچیپ یم  بش  يالوش  رد  ار  هداج  رابمغ  بورغ 

! میارس یم  ار  مرابت  همان  مغ  هام ، هدیرب  يولگ  اب  و 

ما هداتسیا  غاد  زور  نیا  ياجک 

هودنا دنلب  هدیصق  یتقو 

؟ درذگ یمن  نالاد  ياهتنا  زا  شیب  ماگ  ود 

تسم یلوارق  لایخ  یب  ههقهق  اهنت 

يا هلولگ  اب  دچیپ و  یم  نادیم  هظفاح  رد 

دنک یم  مباطخ  هقیقش ، رد 
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دنروخ یم  ناکت  غاب  درت  ياه  هخاش 

دوش یم  رادیب  هیرگ  توراب  يوب  اب  حبص ، و 

دنریگ یم  هزادنا  ار  ما  هیاس  اهربت ،

20 ص :

.134 صص 131 -  سدقم ، عافد  رعش  هعومجم  ینامسآ ، همانرفس  - - 1

هرامش 50 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 149زکرم  هحفص 37 

http://www.ghaemiyeh.com


؟ دنوش یم  متخ  اجک  هب  اه  هداج  نیا  هآ !

؟ دنرب یم  اجک  هب  ار  ام  اه  مدق  نیا 

دننز یم  هشیر  ما  هنیس  رد  هک  هودنا  ياه  هناد  نیا 

دش دنهاوخ  يرهق  ناشفشتآ  يزور  نامگ ، یب 

دنشک یم  شتآ  هب  ار  غاب  نیا  يوس  راچ  و 

دنا هدرک  مگ  ار  نادیم  ام  هّلحم  نادرم 

دنرذگ یم  كورتم  ياه  هچوک  زا  هتسخ  ینابسا  اب  و 

زور ره  هک  اج  نآ 

دننک یم  مسر  ما  هرهچ  رانک  دوبک  یطخ 

دنوش یم  نفک  لیا ، لد  ایرد  ناراوس 

یتبیصم رکذ  یب  هلیبق ، و 

دراپس یم  كاخ  هب  ار  شنادرم 

ریت نیلوا  يوب 

داتفا كاخ  هب  هک  يدرم  نیلوا  و 

دچیپ یم  هریشع  نهذ  رد  زونه ،

دیهش راوسهش  مادک  اج ، نیا 

؟ درک دهاوخ  روهظ  ناوید ، هنابش  باوخ  رد 

مبوک یم  لبط  هنیس  رب  ار  تدای 

! اه هیداب  دنلب  الاب  دوعوم 

دنراد یم  ساپ  ار  باکر  وت  زا  دعب  شنادرم  اج ، نیا 
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دنرب یمن  باوخ  هب  همان  باتع  تسا  يرید  هک  ینادرم 

دننک یم  كوک  اهرتسول  رون و  اب  ار  ناشزاس  و 

تخیر دهاوخ  ار  بوشآ  کی  حرط  وس  مادک  زا  داب 

مناکت یم  هناش  زا  رابغ  مزیخ و  یم  رب 

دنا هداد  نت  اه  لبطصا  ترسع  هب  اه  بسا  اّما 
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نادیم

دهد یمن  هکرعم  درم و  يوب 

دنسوپ یم  راوید  نت  رد  اهریشمش  و 

يذغاک ياه  کسرتم  نیا  اب 

خلت يدرد 

دنک یم  دود  ار  مناوختسا  مامت 

تسین يا  هثداح  چیه  هنحص  هنحص ، و 

میلامب كاخ  هب  ار  وا  تشپ  هک  دشابن  یناولهپ  یتقو 

تسین یندرک  رواب  وت  گرم 

دنا هدرک  نافوت  هب  تشپ  شناناولهپ  هک  ینیمزرس  رد 

تسا سب  رفس 

دُرم یهاوخن  بسا  هدرگ  رب  یتقو 

! دنلب الاب 

يریمب ریقح  مسرت  یم 

يوش ریپ  نانچ  يدرگ ، زاب  ات  مسرت  یم 

دربب دای  زا  ار  وت  هریشع  هک 

يرسراکش اضردیمح  / وت نوخ 

(1) وت نوخ 

کشخ یبوچ 

یناشن هب 
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مدناشن گنس  رب 

نآ رب  ار  وت  نینوخ  نهاریپ  و 

22 ص :
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کنیا

وت نهاریپ 

تسا یتخرد  ياه  هخاش  رب 

تسا هدرب  اهربا  رد  رس  هک 

! هآ

تسا هدرک  هچ  وت  نوخ 

یعراز يدهم  / هدنرپ ات  هس 

مسج و مامت  هک  ردام  و  ناشن ) یب  لگ  هس   ) رسپ ات  هس  دش  افوکش  لگ  هخاش  ات  هس  تشذگ ، یبش  دش  ابیز  هناخ  میوقت  دمآ و  راهب 
هـس دیچ و  هرفـس  هس  دش  اّیهم  ناش  یـسورع  ِنشج  يارب  زاب : ردام ، لبق -  ياه  بش  هب  هیبش  یبش -  دـش  اه  لگ  فقو  شا ، یناوج 

هک تفگ  هدنخ  هب  شنهذ ) رد   ) تفرگ و یلایخ  سورع  ات  هس  دـش  اپ  رب  نشج  هس  شلایخ ) يوت   ) دـعب لگ و  هس  نادعمـش و  هنییآ 
دش ایور -  گنر  هب  نشور -  یبآ  گنر  هب  ردام  نآ  ياهزور  همه  نینچ  نیا  دش و  ات  شش  هناخ  ياه  لگ 

دش ادرف  هناخ ، میوقت  هحفص  ِيوت  تفر َو  ردام  لایخ  تمس  هب  ربا  هس  یلو 
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دعر هس  دنام  يربا  هشیمه  ات  اوه  هک  یبش  رد  دش و  امرس  توکس و  تسکش و  لصف  لصف ، دیخرچ و  نامسآ  خرچ  یلو  دوب ، راهب 
دنام و ردام  مشچ  ود  دش  اهنت  هناخ  دندیرپ و  هدنرپ  ات  هس  دندش  هدـنرپ  ات  هس  مهاب ، ردارب ، ات  هس  دـش  ات  نامـسآ  تشپ  دز و  قرب  و 

نامسآ مهس  مه ، اهنآ  حور  درک و  هرداصم  نیمز  هک  ار  ناشاه  هزانج  دش  او  رسپ  کی  ِدرس  ِنت  ِتمـس  مادک ، ره  هک  هچیرد  ات  هس 
مک اه  مشچ  مجح  یلو  هیرگ  يارب  دـش  ایند  مجح  يواسم  درد  مجح  عمـش و  هس  سکع و  باق  هس  دـنام و  ردام  مشچ  ود  دـش  اه 

دش اپرب  گرم  نشج  ات  هس  هلعب ، راب  هس  تشادرب  كرت  ناشدقع  هنیآ  دعب  و  دش ! ایرد  ود  هن ! هکرب ، ات  ود  مشچ ، ود  نآ  دوب و 

سلجم نایم  ینیریـش  شخپ  ياج  مه ، ردام  راک  و  دـش !؟ اباب  يارب  يریپ  عقوم  ياـصع  یکی  مادـک  اـت ، هس  نآ  زا  یلو  رـسپ  اـت  هس 
دش امرخ  شخپ  میحرت 
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نوتیز مخز 

ینوطالقس میرم  / میتسیا یم  نوخ  تمیق  هب 

دنوش ورد  ناتسبات  لصف  ياه  کشجنگ  راذگب 

دننامب ریت  ناراب  ریز  سیخ ، ياه  شفک  راذگب 

دنریگب لِگ  ار  اه  هرجنپ  ناهد  راذگب 

دندزدب اه  هچیرد  زا  ار  باتفآ  راذگب 

دننک غیرد  ار  اه  بآ  راذگب 

دننک غیرد  ار  یگدنز 

دننک غیرد  ار  هدنخ 

میتسیاب اپ  رب  اّما  میوش ، ناریو  میرضاح  ام 

مینایورب هرابود  اّما  میوش ، هتسکش 

دنامب هدنز  نامزاوآ  اّما  میریمب ،

میگنس يوربور  هنیآ  رازه  لسن  زا  ام 

میناتسمز ربارب  رد  راهب  رازه  لسن  زا 

میبش رانک  رد  هدیپس  رازه  لسن  زا 
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راذگب

دننک ورد  ار  ناماه  تسد 

دننز مخش  ار  ناماه  مشچ 

دندزدب ار  ناماه  شفک 

دننازوسب ار  نامناتخرد 

دندنبب ار  ناماه  هچوک 

دنریگب روآ  کشا  زاگ  ار  نامادص  راذگب 

دننزب گنس  ار  نامناهد 

دنریگب ار  نامناج 

دننک ناریو  ار  نامایند 

دننک تراغ  ار  نامنوتیز 

دندنبب هلولگ  ار  ناماه  هرجنپ 

دنرب جارات  ار  ناماه  کسورع 

دننزب گرم  همیخ  ار  ياه  هاگودرا 

دنناریگب شتآ  ار  هلولگ  هچ  ره  راذگب 

دننک رو  هلعش 

دننازوسب

میراپس یم  كاخ  هب  ار  گرم  ام 

مینز یم  مچرپ  ناماه  هناخ  ماب  رب  ار  یگدنز  و 

مینک یم  لامدگل  ار  یهایس 
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میزیوآ یم  ناماه  هرجنپ  رب  ار  ینشور  و 

.قشع تمیق  هب  نوخ ، تمیق  هب  میتسیا  یم  ام 

مسیون یم  ریذپان  لوفا  ياه  کشجنگ  همه  يارب 

دندش دیهش  هک  ییاه  نابایخ  همه  يارب 
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دندنام زبس  دنتخوس و  هشیر  زا  هک  یناتخرد 

هک یکچوک  ياه  مشچ  يارب 

دندش دلوتم  هلولگ  ریز 

دندش هدنرپ  هک  یناتخرد  همه  يارب 

دندش ناراب  هک  ییاه  گنس  همه  يارب 

دزون يداب  رگا  یتح 

دنامن يدور  رگا  یتح 

دنامن یقاب  يا  هناخ  رگا  یتح 

دشاب يرتسکاخ  هشیمه  اوه  اه  هلیم  تشپ  رگا  یتح 

منک یم  هصق  ار  میاهزاوآ  مامت  نم 

منز یم  دایرف  ار  میاه  جنر  مامت  نم 

منز یم  هرگ  اه  هرجنز  زاوآ  هب  ار  اهریجنز  مامت  نم 

مریمب راذگب 

.خرس ...منام  یم  اّما 

يرقابدیس مظاکدیس  / تدنمهوکش ياه  هرانم  اب 

.تسا تکرح  رد  ینشور  رون و  يوس  هب  ییاهر  يدازآ و  يوزرآ  رد  هک  راوتسا ؛ اما  یمخز ، نیمزرس  نیطسلف ،

.نهیم هب  تسا  مواقم  تلم  کی  ِقشع  رهظم  نیطسلف ،

! نیطسلف

ورس ره  .دیور و  یم  نآ  ياج  هب  دنچ ، ینادرم  دنتفا ، یم  كاخ  هب  هک  زور  ره  وت  نیرفآ  رورغ  نادنزرف  نوتیز ! رون و  نیمزرـس  يا 
.دوش یم  زبس  نآ  ياج  تزبس  هشیمه  ياه  نوتیز  زا  روانت  یتخرد  دتفا ، یم  نیمز  هب  هک  یتماق 
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.میهد یم  لقیص  ار  ماقتنا  ریشمش  بش  ره  ار و  تا  هنهک  قیمع و  ياه  مخز  مینک  یم  رورم  زور  ره 

زارفرس ياه  هتسدلگ  يوسارف  زا  قداص  حبص  دنشاب و  هدش  گنس  تراید  ناتـسرپ  بش  همه  هک  نآ  دیما  هب  میزیخ ؛ یم  رب  زور  ره 
.دشاب هدز  رس  سدقملا  تیب 

.دنیب یم  ار  امش  هسامح  یگدنپت و  دشک ؛ یم  كرس  تراوتسا  ياه  نوتیز  اهورس و  يوس  نآ  زا  دیشروخ ،

دنیب یم  ار  امش  هانگ  یب  نوخ  مخز و 

دنیب یم  ار  امش  ناریو  هناخ  كدوک و 

.دشک یم  راظتنا  ...اهنت  و 

ياـه هچوک  رد  ناگدـنرپ ، درک و  یهاوـخ  هبرجت  ار  تا  یباداـش  ياـهزور  هراـب  رگید  يزیخ و  یم  رب  هوتـسن ! نیطـسلف  يا  يزور ،
ات تدنمهوکش  ياه  هرانم  داد و  دنهاوخ  رس  ییاهر  حتف و  دورس  ترطعم ،

.دیشک دنهاوخ  دق  دیشروخ ، ات  انیم و  دبنگ  هزوریف  ات  نامسآ ، ِهاگولگ 

.داد دهاوخ  دیون  ار  رحس  هدیپس  و  يزرو ، رهم  قشع و  ِيادن  يزوریپ ، ِيادنلب  زارف و  نآ  زا  یسک  و 

...و دمآ  دنهاوخ  رد  زاورپ  هب  تیاه  غاب  هچوک  ِناشفا  رطع  ياضف  رد  هنادازآ  تقشاع ، ياهرتوبک  زور  نآ 

.درک یهاوخ  هبرجت  یگتسیاش  هب  ار ، ییاهر  یگراو  هوکش  زور ، نآ 

یناخ ازریم  یلع  / هراتس گنس و 

؟ تسام ِیگدنز  ِتباث  ِياپ  کی  گنس  ارچ  هک  ما  هشیدنا  نیا  رد  ار  بش  مامت  .دبای  یمن  هار  منامشچ  هب  باوخ  بشما  نم  ردام !

؟ دنراد تسود  ردق  نیا  ار  گنس  ایند  همه  مدرم  ایآ 

؟ تسا هدروخ  هرگ  گنس  هب  ام  تشونرس  ياجک  مدید ؟ یم  هراتس  گنس و  ِباوخ  لبق  ياه  بش  بشید و  ارچ  ردام !
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؟ تسا هدروخ  یناسک  هچ  یناشیپ  هب  گنس  نیا 

...گرزب ای  کچوک  دنک ، یمن  یقرف  تسا ؛ گنس  گنس ، ردام ! »

«. دروخب نمشد  ِیناشیپ  هب  هک  تسا  نیا  فده  دوش ؛ باترپ  اجک  زا  دنک  یمن  یقرف  تسا ؛ گنس  گنس 

.تسا مردارب  ياه  فرح  نیا 

یم گنـس  رب  ار  شرـس  ردـپ  هک  یناهنپ  ياه  کـشا  ردـپ و  هنابـش  ِياـعد  دـنک ، یم  مواـکجنک  بش  ره  وت  ِقه  قه  ِيادـص  رداـم !
.درک یم  يراج  شا  هنوگ  رب  تشاذگ و 

.تسام ِتشونرس  گنس  هک  مناد ، یم  الاح 

.میراد گنس  ات  مینک  یم  یگدنز  ام 

.تسام سرتسد  رد  گنس  ات  میتسه  هدنز 

.تسام ِياه  هناخ  ِياه  هکت  هکت  مینک ، یم  باترپ  نمشد  يوس  هب  ام  هک  اه  گنس  نیا 

.تسام ِنوخ  ِياه  هرطق  هرطق  .تسام  ِبلق  ِياه  هّرذ  هّرذ 

.تسا ردارب  ِياپ  ِریجنز  ياه  هقلح  هقلح  تسا ، ردپ  ِتروص  ِكورچ  نیچ و  ردام ! تسوت  ِياه  کشا 

.تسا هدروخ  هرگ  ام  ِتشونرس  اب  تسا ؛ هدروخن  ام  ِتشونرس  هب  گنس  ردام !

.بش یهایس  زا  تسا  یترفن  گنس  ره 

.دید مهاوخ  هراتس  گنس و  ِباوخ  هرابود  ردام !

.داد دهاوخ  تاجن  ار  ام  هدیکشخ  نیمزرس  گنس ، ناراب  جنر  درد و  زا  تسا  يا  هراوگنس  نیطسلف -  نم -  ِنیمزرس 

.تخاس دهاوخ  ار  ام  هناخ  اه  گنس  نیا 

.درک میهاوخ  انب  کچوک  ياه  گنس  نیا  رازم  رب  ار  نامیاهرصق 

.دنادرگ یم  زاب  ام  هب  يدازآ  هرذ ، هرذ  اه ، گنس  نیا 

.درک دهاوخ  دازآ  ار  ام  کچوک  ِناگدنرپ 
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.داد دهاوخ  تاجن  ار  مناتسود  مردپ و  مردارب 

...تسا هدنز  اه  گنس  نیا  ياوه  رد  مولظم -  لفط  نیا  نم -  کچوک  نیمزرس 
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داّیز قیفوت  / مساق رفک 

(1) مساق رفک 

؟ يا هدینش  ار  هسامح  نیا 

ار مدرم  راتشک 

؟ ماد راتشک  نوچ 

ار یتیاکح 

دنناوخ یم  شیاهرس  ندید  رد  هک 

هنحص

مساق رفک  مانب  تسا  يا  هدکهد 

دش یم  نامگ  هک  ییارجام 

تسا كانلوه  یباوخ 

تشذگ بش  زا  یساپ 

ار نامدولآ  مه  ياه و  هشوگ  كانباوخ و  ياه  مشچ  و 

هداد تسد  زا  زیزع  نانز  نویش 

ناکدوک هثاغتسا  و 

هدیچیپ دوخ  رد 

گرم ناتسآ  رب  ناناوج  ویرغ 

درک نایغط  تشارفا و  دق 

اه هلولگ  شکرس  ناراب  و 

هنهرب ياه  هنیس 
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دز سپ  او  ار  هتسب  هنیپ  ياه  تسد  و 
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اهدایرف

متلم رد 

تخورفا ار  هنیک  ناشفشتآ 

ار خلت  مانشد  ضارتعا و  ناشفشتآ 

اهدایرف

دنازرل یم  ار  رشب  نادجو 

تفاکش یم  ار  گنس  لد 

دیسر یم  همیسارس  لجا  نوچ 

دیرغ یم  راو  هناوید  دعر  نوچ 

شکاوژپ و 

تخادنا یم  نینط  اه  هنارک  رد 

يا هروطسا  كاوژپ  نوچ 

ناتساب دهع  زا 

دوب تقیقح  اّما 

.ناتساد نیا 

شیورد دومحم  / هشیب زا  ییادص 

(1) هشیب زا  ییادص 

دمآ ادص  نوتیز  هشیب  زا 

اه شتآ  يور  مدوب  بولصم  نم  و 

ناغاز يا  متفگ : یم 
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! نویش ناتداب  سب 

شیوخ هناخ  هب  مدرگرب  هک  دیاش 

دیاش

قفا

، دوش یناراب  هظحل ، کی 

دیاش

دناشنب هرابکی  ار ، هدنرد  هلعش  نیو 

زور کی 

شیوخ بیلص  نیا  زا  دورف  میآ  یم 

زور نآ  ارم ، هگناو 

دید یهاوخ 

هدیدرگ زاب  هنهرب  ياپ  اب  نایرع و 

دیشروخ شبات  رد 
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مایا رذگ  رد 

ردخم داوم  اب  هزرابم  یناهج  زور 

هراشا

هبنش جنپ 

ریت 1382  5

یناثلا 1424 عیبر   25

Jun. 26  . 2003

یناهارف یناچیم  يدهم  / تشگزاب يارب  یتصرف 

.دخرچ یم  دوخ  ِرود  ایند  دروخ و  یم  جیگ  مرس  دور ، یم  یهایس  منامشچ 

.دنا هداتفا  سَفَن  سَفَن  هب  رگید  میاهاپ 

رد نیا  زا  شیپ  هک  ییاـه  هچوـک  رد  منز  یم  هسرپ  منک و  یم  هرود  ار  هدیـسوپ  هنهک و  تارطاـخ  مدـنب و  یم  ار  میاـه  مشچ  مارآ ،
...الاح یلو  دومن ، یم  ادا  رت  مکحم  ار  متاملک  شیوخ ، هب  دامتعا  درک و  یم  ناروف  منامشچ  زا  تأرج  متشاد ؛ یم  رب  ماگ  اهنآ 

.تسا هدمآ  رس  هب  هک  يراگزور  ما و  هدنام  نم  الاح 
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.تسا هتشذگ  هک  تساه  تدم  نم ، فرصم  خیرات 

، نم ِربـق  .تسا  هدـیچیپ  نم  رب  هقلح  هقلح  هک  يدود  اـه  لاـس  يـالبال  ما  هدرک  نفد  ار  دوـخ  مریمب و  هـک  نآ  زا  شیپ  ما  هدرم  نـم 
.ما هدیرفآ  شیوخ  تسد  هب  هک  تسا  مطالتم  گنر و  هایس  یسفق 

هایس ِناتلغ  ياهدژا  دشک و  یم  ماک  هب  ارم  هّرذ  هّرذ  هک  یشتآ  زج  دنرادن ، ار  يزیچ  چیه  ندید  تردق  رگید  ما  هداتفا  دوگ  نامشچ 
.مشک یم  ورف  ماک  هب  هظحل  ره  هک  یگنر 

.تسا نم  یگدنز  مامت  نیا  خرس ؛ زلف  دود و  ِفالتئا 

، دنا هدش  رت  فیعض  میاه  هچیهام  دنا و  هتفر  ورف  مه  رد  میاه  ناوختسا  همه  هک  یلاح  رد  هتفوک ، هتسخ و  هک  رهظ  کیدزن  زور  ره 
.ما هتفر  ورف  قیمع  یباوخ  رد  تساه  لاس  هک  موش ، یمن  رادیب  هن ! موش ؛ یم  رادیب  باوخ  زا 

! مزیخرب يزور  تبقاع  شاک  يا 

شیارب یندرگ  هک  مبایب  ار  یسک  دیاش  ات  رهـش ، مامت  رد  دننز  یم  هسرپ  دنـشاب ، هدش  هدیـشک  میاپ  هب  ًالماک  هک  نآ  یب  میاه  شفک 
...دیاش هک  نآ  دیما  هب  منک  جک 

، ندـش قشاع  يارب  یتصرف  ندـنام ، دـنلب  رـس  يارب  یتصرف  نتـساخرب ، يارب  یتصرف  تشگزاب ، يارب  یتصرف  هب  مشیدـنا  یم  یهاگ 
تسا يرید  هک  ندرک ! یگدنز  يرآ  ندرک ؛ یگدنز  يارب  یتصرف  ندیشک و  سفن 

.ما هدرم 

.تسه زونه  یتصرف 

.مدرک یم  وزرآ  یکدوک  رد  هک  هچ  نآ  هب  ندش  لیدبت  يارب  یتصرف 

.دنا هدرک  مباوج  اهرتکد  همه  لاح  ...رتکد  متفگ : یم  يوش ؟ هراک  هچ  یهاوخ  یم  تفگ : یم  هشیمه  مردپ  ریخ ! هب  شدای 

.دروخ یمن  سک  چیه  ِدرد  هب  هزانج  کی  اهزور  نیا 

.دنریذپب شیوخ  رد  دنناوت  یم  اه  یناد  هلابز  اهنت  ار  هتشذگ  فرصم  خیرات  يالاک  کی 

.تسا هدنامن  میارب  تس  يرید  هک  یمارتحا  دهد و  یم  مباذع  مرادن ، رگید  هک  یناتسود  هرطاخ 

...الاح اّما  تخود ، یم  نیمز  هب  ار  شنامشچ  دیوگب ، تساوخ  یم  نم  اب  ینخس  یسک ، رگا  هک  دوب  يراگزور 
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.نم ياهزور  همه  زا  رت  هایس  بش  همین  کی  تسا ؛ بش  همین  الاح 

.دوب دهاوخن  نم  رظتنم  نآ  رد  سک  چیه  رگید  هک  يا  هناخ  هب  اه  نابایخ  زا  ما  هتشگزاب 

زا یسک  هچ  ادرف  هک  مشیدنا  یم  نیا  هب  هک  یلاح  رد  مدیابر ؛ یم  بذاک  یباوخ  دوش و  یم  نیگنس  ما  هدش  ناوتان  ِنامشچ  مک  مک 
.تخادنا دهاوخ  میاپ  شیپ  رد  شنزرس ، تحیصن و  هقیقد  دنچ  اب  ار  هدش  هلاچم  ِسانکسا  دنچ  يزوسلد ، محرت و  يور 

يداب تهزن  «/ اه توبکنع  ماد  »

هدـننک اوغا  دود  زا  يا  هلاـه  رد  هک  تسا  هدـمآ  رد  یهایـس  ياـه  توبکنع  هطلـس  ریز  هک  مینک  یم  یگدـنز  یناـهج  رد  اـم  زورما 
! دنک یم  هدولآ  ار  اهنآ  قح  سفن  دزادنا و  یم  ماد  هب  ار  ناوج  فیطل و  ياه  كرپاش  شیوخ ،

اه توبکنع  نوسفا  ریـسا  دنا ، هتـشاذگ  رتارف  شیوخ  هناخ  نما  میرح  زا  ياپ  ندش ، گرزب  ندـیرپ و  هبرجت  دـصق  هب  ییاه  كرپاش 
یم ياپ  تسد و  هچ  ره  رگید  دزوس ، یم  ناشرپ  لاب و  نوچ  دنـشک و  یم  یهابت  هب  شیوخ  تلاهج  شتآ  رد  ار  دوخ  دـنوش و  یم 

.دریگ یم  دنب  رد  ار  اهنآ  رت  مکحم  دایتعا ، كزان  ياهرات  دنبای و  یمن  ار  ییاهر  هار  دننز ،

ياه توبکنع  نیا  هک  دـنا  هتفر  ورف  قیمع  یتُهب  رد  دـنا ، هدرک  دـیپس  راگزور  یهایـس  رد  ار  شیوخ  يوم  هک  ینالقاع  اـهزور ، نیا 
! دریگ یم  ارف  ار  یمدآ  هک  هدنبیرف  یماد  زج  دنراپس ؛ یم  لد  ناشهار  هب  ناباتش  نینچ  نیا  اه ، كرپاش  هک  دنراد  هچ  هیرک  هایس و 

عوهت شدرگ  نیا  مخ  چـیپ و  رد  رگا  هتبلا  يوش ؛ یم  کیدزن  چـیه »  » زکرم هب  طـقف  يور ، یم  رتولج  تذـل  بادرگ  نیا  رد  هچ  ره 
! يروایب تقاط  دروخن و  مه  هب  تلاح  روآ ،

هب وت ، هدش و  یلاخ  تیاپ  ریز  هک  ینیب  یم  يوش و  یم  شیوخ  يدوبان  دـهاش  محر ، یب  ياه  توبکنع  طسوت  ندـش  هدـیعلب  ماگنه 
! يا هدنام  اوه  نیمز و  نیب  نازیوآ  قلعم و  یبآ ، نامسآ  رد  زاورپ  ياج 

یمن يزیچ  دود  یهایس و  زج  اما  ینارذگب ، رظن  زا  ار  شیوخ  رود  نادنچ  هن  هتشذگ  ات  ینادرگ  یم  رب  بقع  هب  ار  ترـس  يا  هظحل 
! ینیب
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، هدز دود  هتخوس و  رپ  لاـب و  اـب  هنوگچ  نونکا  يا و  هدرک  بارخ  ار  ترـس  تشپ  ياـه  لـپ  يا ، هتفر  رتوـلج  هچ  ره  ههاریب  نیا  رد 
!؟ یهد تاجن  يدش ، شراتفرگ  تدوجو  دوپ  رات و  رد  هچ  نآ  تراسا  زا  ار  تدوخ 

؟ تسا هدش  یهارمگ  شتآ  نیا  رایب  هکرعم  یسک  هچ 

يا هراـچ  نونکا  دـنزب ! سوه  هدولآ  ياوه  رد  لاـب  هک  نیا  هن  دوش ؛ هنادواـج  اـت  دـیاشگب  قشع  شتآ  فاـطم  رد  رپ  دـیاب  كرپاـش 
.مینک دوبان  هرسکی  ار  رگناریو  ياه  توبکنع  ماد  هب  هدولآ  ناهج  هک  نیا  زج  تسین ؛

«! ییاهر يانمت   » زج دنامن ؛ چیه  ناشلد  زا  دنوش و  لد  اپ  ارس  دیاب  راتفرگ  داتعم و  ياه  كرپاش  همه 

ياهرات دـنیاشگب و  رپ  وا  يوس  هب  دـننیبب و  اه  یهایـس  موجه  ناـیم  زا  ار  دیـشروخ  دـنروایب و  ـالاب  ار  ناشرـس  مهاـب ، همه  هاـگ  نآ 
.دنربب اوه  هب  دوخ  اب  ار  اه  توبکنع 

شیوخ کیرات  ياه  خاروس  هب  دوش ، شاف  ناش  هلیح  رگا  هک  ینیطایـش  دنزیرگ ؛ یم  قح  شـشخرد  زا  هدـیدن ، رون  ياه  توبکنع 
هتخوس رپ  لاب و  رب  یکاپ ، تقیقح و  نامیا و  رون  دیاب  سپ  دنزخ ! یم 

.دیامن میمرت  ار  ناشحور  ياه  مخز  یگدنز ، ییانشور  ات  دباتب  داتعم  ياه  كرپاش 

میشاب شیدنا  دب  هایـس  ياه  توبکنع  بقارم  شیوخ ، تایح  ریـسم  رد  سپ  تساه ! قیاقـش  ياه  تشد  رد  ابیز  ياه  كرپاش  ياج 
«! هزرابم  » دصق هب  رگم  میوشن ؛ کیدزن  اهنآ  هب  دنا و  هدرتسگ  ماد  نامهار  رس  رب  هک 

يوسوم رغصا  یلع  دیس   .../ هایس ای  دیپس 

يوسوم رغصا  یلع  دیس  / ...هایس ای  دیپس 

! دنوش یم  مگ  دود  شتآ و  ِيال  هشیمه  شناوتان  ياه  تسد  تسا و  هدرتسگ  رتچ  شا  یگدنز  قفا  رب  یهایس 

! دنام یم  هدیاف  یب  شندرک  ادیپ  رد  نارگید  یعس  دنک و  یم  شومارف  ار  شدوخ  یتح  یهاگ 

ار شطوقس  ِریزگان  ياه  هظحل  دندمآ و  صقر  هب  گرم  ِرگناریو  ياه  هیناث  تخورف ، راگیس  دود  هب  ار  شیاه  تسد  وا  هک  یتقو  زا 
.دندیشخب باتش 

يرتوبک لثم  ردام ، دزاس و  یم  هارمه  اه  کشا  ِمارآ  مارآ  ندـیکچ  اب  ار  شمارآ  نتـسکش  يادـص  راو ، هناوید  ِشوشغم  ياـهدایرف 
! دریگ یم  رپ  لاب و  ریز  ار  شناکدوک  بیرغ ،
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هانگ داتعم »  » کـی ياـه  هچب  يارب  وزرآ  ترـسح ! زا  رپ  هشیمه  شناـکدوک  هاـگن  ریوصت  تسا و  يربا  هشیمه  وا  یگدـنز  نامـسآ 
! تسا

! دناسر یم  یگئشن  هب  يا  هظحل  ار  وا  هک  تس  یکچوک  هتسب  وا ، رظن  رد  یگدنز  مامت 

! درم زیخرب ، ... 

دیاب یگدنز  تسه ، قیاقش  ات  ! » زیخرب درم ، زیخرب  ددنخن ! تناکدوک  کشا  هب  درمان ، ِنمشد  ات  هدب ! نم  هب  ار  تیاه  تسد  زیخرب و 
« درک

! تسا عناوم  مامت  زا  وت  روبع  راظتنا  رد  یگدنز  دیپس  دنمس  درم ! زیخرب ،

مان اب  ادـخ ، مان  اب  زیخرب ! .ینک  شومارف  ار  تنطو  ار و  یگدـنز  ار ، تدوخ  یهاوخ  یم  وت  هک  میا  هدوبن  يا  هدـش  شومارف  لسن  اـم 
.تساه یتخس  ياشگ  هرگ  هک  نآ  یمان 

! ار یناتسبات  يابیز  زور  نیا  نک  زاغآ 

! دریگب شمارآ  رطع  هناخ  تدنمهوکش ، هیاس  زا  دنخبل و  ياکنخ  زا  تعیبط ، يامرگ  نیا  رد  ات  زیخرب 

ددنخن وت  نتفر  هار  هب  درمان  نمشد  ات  درم ! زیخرب ،

؟» یناملسم  » هک نیا  هن  رگم  یتسه ؟ یناریا »  » هک نیا  هن  رگم 

؟ ییوگ یم  یلَع » ای   » هشیمه هک  نیا  هن  رگم 

! یلع ای  تسیاب ! ینوبز  گنن و  همه  نیا  لباقم  هنادرم ، راپسب و  نامسآ  ياه  تسد  هب  ار  تیاه  تسد  یلع ،» ای   » کی اب 

نایمیکح تاداسلا  زانهم  / نونج باهتلا و  رصع 

ین دـنز ، یم  شا  هناش  هناردام  میـسن ، ياپ  زیر  جّومت  هک  ار  یئالط  يراز  هشوخ  منیب  یم  منز ؛ یم  مدـق  شنیرفآ  رکب  هاگرذـگ  رد 
دزاون یم  ار  نداتسیا  هوکش  هک  داّحتا  فدارت  رد  يراز 

نآ فاّفش ؛ زبس و  اپ  ارس  يرازیلاش  دناکچ و  یم  تشد  يولگ  رد  ار  دوخ  نیگنر  توارط  هک  يراز  هلال 
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فطل ِفیطل  ناتـشگنا  رـس  زا  هک  تسا  یهلا  تواخـس  نیا  .دـنز و  یم  قرب  اه  یلاش  هدروخ  ناراب  کیراب و  ياـه  قاـس  هک  ناـنچ 
...دزیر یم  نایکاخ  مادنا  رب  دوش و  یم  ریزارس 

.ما هداتسیا  ندمت  ياه  هقیقد  نطب  رد  کنیا  مرذگ ؛ یم 

ماـک رد  ار  يرفاـسم  نازرل  ياـه  ماـگ  دـفوت و  یم  هک  ار  يراز  نش  منیبـب  مهاوخ  یمن  تسا ؟ خـیرات  رد  هتخوس  هیرق  نیمادـک  نیا 
.دشک یم  ورف  دوخ  یشحو 

.دزخ یم  شناج  یب  مسج  رد  دوکر  نّفعت  هک  ار  يراز  نجل  منیبب  مهاوخ  یمن 

دود فالک  یگدروخ  هرگ  رد  تسا ؛ هتشگ  بوسر  نآ  رد  هتخاس و  شیوخ  يارب  نتشیوخ  هک  تسا  تیرـشب  ِیبادرم  ِتایح  نیا  و 
.تسا هدرک  مگ  ار  شتوارط  میرح  مه  غاب  هک  مومس  موجه  یگدولآ  هم  رد  رابغ ، و 

یگنر و یب  رد  گـنرین ، ِگنرـس  اـب  ار  دوخ  نیغورد  شمارآ  درمژپ و  یم  ریدـخت  هب  ار  هشیدـنا  نونج ، باـهتلا و  رـصع  رد  نویفا ،
رد ار  قشع  ات  تسه  یناتـسد  ایآ  .دـشک  یم  ریجنز  هب  دایتعا  شومارف  شوماـخ و  ياـهروگ  اـت  ار  وا  دـنک و  یم  قیرزت  رـشب  یچوپ 

؟ دروآ روش  هب  اه  نت  اه و  ناج  يدومخ  يرامخ و 

.تساخ دهاوخ  رب  ناگتخیر  ورف  ینیرفآ  زاب  هب  شنیرفآ  رامعم  هک  دنک ...؟ هراّوف  ار  لد  هکرب  نوکس  دناوت  یمن  هداِرا  شورخ  ایآ 

ما هدش  نجل  رد  ياپ  نیمز  لثم  هک  نیبم  ... 

تسه ملالز  نیرتاراوگ  هب  سرتسد  هک 
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یتشهب رتکد  هنامولظم  تداهش 

هراشا

هبنش

ریت 1382  7

یناثلا 1424 عیبر   27

Jun. 28  . 2003

یناهارف یناچیم  يدهم  / خرس هرجنپ  ود  داتفه و 

؟ دوب دناوت  ینایز  راجفنا ، مادک  ِمرُه  ار  راگدنام  ِلسن  نیا 

.کحضم یبمب  هزره  ِشتآ  هب  هن  اّما  دنتخوس  هک  یخرس  ِمان  داتفه  نیا 

.دنک یم  نادواج  هک  هچ  نآ  دنازوس و  یم  هک  یشتآ  نآ  تسا  قشع 

یتداهـش نادواج  ِزار  نیا  تشاد و  دـیاب  شتـسارح  هناقـشاع  قوشعم ، ِرما  هب  اـّما  تسا ، هدوبن  یقوشعم  زگره  دوخ  هچ  رگ  كاـخ ،
.درپس اه  ناشکهک  هب  شیوخ  اب  ار  خرس  لگ  داتفه  يداب ، درگ  نوچ  هک  تسا 

! یتشهب داب ، تینازرا  تشهب  رازغرم  نیرت  عیسو 

هب نینچ  نیا  ار  ندیـسر  هک  تسوت  راوتـسا  ياه  ماگ  دیوگ و  یم  زاب  میارب  ار  ندوب  نشور  ِزمر  هک  تسوت  هراتـس  رپ  ناتـسد  کنیا 
دهاوخ هدوشگ  يراگتسر  هزاورد  هک  تسا  هنوگ  نیا  سپ  .دنک  یم  انعم  حوضو ،

...دش

.دمآ میهاوخ  ام  دمآ ، مهاوخ  نم  و 

؟ داهنن هار  رد  ياپ  درک و  یهاگن  انتعا  یب  يا ، هدرک  راومه  وت  هک  یناراب  هراتس  هداج  نینچ  هب  دوش  یم  رگم 
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؟ دماین هک  دوش  یم  رگم 

.تسا هدرک  انب  خرس  ياه  لگ  راختفا  رپ  لسن  هک  یبتکم  رد  مشاب  یکچوک  درگاش  راذگب 

شگرب ره  رب  هک  دش  هدیرفآ  یخرس  لگ  ینینوخ ، ماگ  ره  ياج  هک  میدیرفآ  یناتسلگ  ار  كاخ  نیا  ِرسارس  هک  دوب  هنوگ  نیا  و  ... 
هب لسن  نیمز ، خرـس  ياه  لگ  همه  هنیـس  رد  نادواج ، ات  هک  دش  هتـشاگن  يا  هّصق  سپ  .تسا  هدـیمرآ  ینوخ  هرطق  یمنبـش ، نانوچ 

.دش دهاوخ  رارکت  لسن 

، دش ثداح  رون » راجفنا   » دیمد و يدیـشروخ  هک  هاگ  نآ  سپ  .دهاوخ  یم  يرت  هزات  فافـش  ياه  هرجنپ  ناینب ، هزات  یناشفا  رون  ره 
.دوب هدش  هدید  كرادت  شیپ  زا  هک  یگنس  همه  نآ  همهاو  یب  دندش ؛ هدوشگ  یکی  یکی  هتسب ، ياه  هرجنپ  هظحل ، هب  هظحل 

.دندش هتسکش  یکی  یکی  هک  ییاه  هرجنپ  دندمآرد و  تکرح  هب  اه  گنس  سپ 

مامت رگا  یّتح  دش ؛ دـهاوخ  هدوشگ  وت ، رازه  هنیآ  اهدـص  دزیر ، ورف  هک  يا  هشیـش  ره  نینچ ، نیا  يراز  هرجنپ  رد  تسناد  دـیاب  اّما 
نامسآ هنیس  رب  دبا  ات  هک  دندش  نشور  هنیآ  نارازه  ِراگدنام  ِزاغآ  رـس  هرجنپ ، ود  داتفه و  هنوگ  نیا  .دشاب و  گنـس  رـسارس  نیمز ،

.میوگ یم  نخس  نشور  ِعمش  همه  نآ  عامتجا  زا  نم  .دیشخرد  دنهاوخ 

اّما دتلغ ، یم  ورف  دکچ و  یم  شیوخ  زا  هرطق  هرطق  عمـش  ره  هچ  رگا  .دنک و  یم  نادواج  دنازوس و  یم  هک  یقـشع  شتآ  نامه  زا 
هب شنایرج  تعـسو  رد  یـشیالآ  هک  ناشورخ  نازوس و  نادنچ  دیرفآ ؛ دهاوخ  یبالیـس  هّکچ ، هّکچ  دشاب ، راک  رد  رگا  یناتـسعمش 

.دنام دهاوخن  ياج 

! دورد ار  دیهش  ِناتسعمش 

«. دناد یم  بوخ  هلعش  نیرت  هدیشک  نآ  نیرخآ و  نآ  ار ، نآ  هک  تس  يرونم  زار  عمش ، ره  تداهش  رد  «و 

ینایچام یناما  رجاه  / بالقنا يادهشلادیس 

«. دوب نانمشد  مشچ  راخ  درم و  مولظم  تسیز و  مولظم  یتشهب  »

.یتشاگن اه  لد  ریرس  رب  یتشارفا و  رب  ار  تزبس  همیخ  اه ، نهذ  ریوک  رد  هک  يدوب  بالقنا  هیآ  ریسفت  نیرت  هناقشاع  وت 
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جات راوهاش  ّرد  تسـشن و  ناریا  یمالـسا  بالقنا  ناـج  فدـص  رد  هک  يدوب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  تّدـج  ّتیمولظم  زا  يا  هرطق  وت 
.يدش بالقنا  راختفا 

.یناریا یمالسا  بالقنا  همانسانش  وت ،

.يدومن رطعم  ار  هوکشاب  میظع و  باتک  نیا  تاحفص  مامت  هک  يدوب  بالقنا  گربلگ  نیرتوبشوخ  نیرتزبس و  وت ،

قاّشع و يالهـش  سگرن  دیـسر و  كالفا  هب  كاخ  زا  وت  اب  دش و  تسمرـس  یگدازآ  يدناشون ؛ یگدازآ  ماک  رد  اروهط  ابارـش  وت ،
.دش قافآ  هرهش 

.دندرک یمن  راکنا  ار  وت  دنتسناد ، یم  رگا  دنا ؛ هدرک  ادج  هخاش  زا  ار  يا  هویم  هچ  هک  دندیمهفن  ناهارمگ 

.دهد یم  ناشن  ایند  هب  وت  مشچ  هچیرد  زا  ار  دوخ  تیمولظم  ناریا ، یمالسا  بالقنا  اه ! هنیآ  نیرت  هنیآ  يا 

.تخاس خیرات  هشیمه  هدنز  ار  وت  درک ؛ ریثکت  ار  وت  تسکش ، ار  وت  هک  هشیت  نآ 

.درک ییالبرک  وت ، اب  ار  خرس  هلال  ود  داتفه و  نمشد ، هنیک  ریت »  » هک یتقو  میتسیرگ ؛ تیارب  نامسآ  تفه » ! » بالقنا يادهشلادیس 

.تسا يراهب  نامرهش  ياوه  هرامه  تا ، هرطاخ  دای و  اب  وزرآ ! راهب  نیرتزبس  يا 

یم وت  رد  ار  تمظع  دنزومآ و  یم  وت  زا  ار  تماقتـسا  دنا و  هداتـسیا  وت  يوس  هب  ور  اهراوید  دنا و  هتخود  وت  هب  مشچ  اه  هرجنپ  همه 
.دنیوج

.دنک یم  نشور  ار  نامهاگن  هریت  ياه  بش  تا ، هناخ  غارچ  رون  تسا و  زاب  زاب  زونه  يدوشگ ، رهش  يور  هب  هک  ییاه  هرجنپ 

! داب زبس  هرامه  تدای  ینانمشد ؛ مشچ  راخ  ناتسود و  راسخر  لاخ  وت 

یتیاده نیسح  / نارتوبک يادص  هب  يرگنلت 

رعش یتسه  مامت  يا  ار  وت  هک  دوش  یمن  .منک  هصالخ  نابز  رب  ار  هثداح  ثیدح  .منک  هصالخ  نایب  رد  ار  وت  حرش  هنوگچ 
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نیا یلاوت  رد  منک و  هصالخ  ناوتان  نیا  رد  هنوگچ  ار  وت  تسین  هدوبن و  ما  ییادیش  مهرم  رعـش  هک  منک  هصالخ  ناگژاو  هریاد  نایم 
نـالد نینوخ  لد  رطاـخ  هب  ار  تزیر  هراتـس  بورغ  هنوگچ  وگب  منک  هصـالخ  نامـسآ  تفه  رتـفد  هنوگچ  دوـلآ  كاـخ  ياـه  هژاو 

منک هصالخ 

ریت متفه  هبنش  هس  جنپ  تعاس  تسرد 

منک هصالخ  نامز  رد  ار  وت  هک  ما  هتسشن 

منزب نارتوبک  يادص  هب  يرگنلت 

منک هصالخ  ناشزاوآ  یبآ  رد  ار  وت 

قشع ینامسآ  نامشچ  هدیکچ  ییوت 

...منک هصالخ  نامه  رد  ار  وت  هشیمه  رگم 
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داشرهوگ دجسم  هعجاف 

هراشا

هبنش هس 

ریت 1382  10

یلوالا 1424 يدامج   1

Jul. 1  . 2003

مادقا ینارماک  دمحم  / اروشاع رهظ  رهظم  داشرهوگ ،

هزره ماک  رد  یـسور  بارـش  دوب و  ناتـسرپ  هناگیب  دولآ  صقر  ياه  نت  قرع  زا  تسم  تسرپ ، بش  ِنیطایـش  موش  ياه  مشچ  زونه 
.شرتسگ هب  ور  اه ، یگ 

متخ رگمتس  ناکافـس  تارطاخ  نیرت  هدولآ  هم  هب  نیمز ، رـس  نیا  هچوک  هچوک  داد و  یم  نوخ  يوب  كاخ  نیا  تشخ  تشخ  زونه 
« ِشات رومیت   » ِياه لاگنچ  اب  هنامز ، زیگنچ  نیا  هاش ، اضر  هک  دش  یم 

.دیشک دق  دروآ و  رب  رس  اه  نوعرف  اهدادش و  ِنایصع  هشیر  زا  شیوخ 

.دنیشنب هراظن  هب  داشرهوگ  دجسم  رد  ار  شیوخ  هزات  ياه  مخز  هعیش ، خیرات  ات  دمآ  یم  ناخاضر 

يالبرک رد  ار  ینیـسح  ياروشاع  دنک و  هبرجت  دود  نوخ و  شتآ و  رد  ار  هتفخ  كاخ  رد  هنهُک  ياه  غاد  داشرهوگ ،»  » ات دـمآ  یم 
.دنیشنب اشامت  هب  يوضر 

ناذا نیرت  هناـنگمغ  داـشرهوگ  اـت  دوب ، وـت  رد  وـت  ياـه  هرجنپ  دازآ و  ياـه  هرجنح  راـظتنا  رد  مخز ، يور  مخز ، غاد و  تشپ  غاد ،
.دنیآ رد  زاورپ  هب  مه  لاب  رد  لاب  ترواب ، هقراب  رد  مرح ، نارتوبک  دنک و  دایرف  شیوخ  دازآ  ياه  هتسدلگ  زا  ار  هودنا  تبرغ و 

! یتشگن تکلمم  هب  ثیبخ  نینئاخ  تخت  جات و  رهوگ  هاگ  چیه  هک  داشرهوگ ، يا  وت  رب  مالس 
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! يدرک نوفدم  كاخ  رد  ار  ناقفخ  هایس  گنر  يدناشک و  یشتآ  هب  ار  شیوخ  نوماریپ  رون ، نحص  رد  هک  وت  رب  مالس 

! یبرس ياه  هنیس  زا  زیربل  يدوب و  ناخرس  هنیس  زا  راشرس  هک  وت  رب  مالس 

هروطـسا نادرم  راوتـسا  ِنامیا  رد  دناوت  یمن  دزرا و  یمن  یهاش  کی  ردـق  هب  یهاش  اضر  گنفت  پوت و  يداد  ناشن  هک  وت  رب  مالس 
! دنک دراو  یللخ  يا 

یمن گنفت  هب  نت  دنا ، هتفای  اه  گرخرس  زاب  ریسم  رد  ار  شیوخ  هار  هراتس ، غورف  اب  هراومه  هک  نانآ  هب  يداد  ناشن  هک  وت  رب  مالس 
! دنراپس یمن  لِگ  بآ و  نیا  هب  لد  دنهد و 

، اـیرد هک  هنوگ  نآ  يدـنارورپ ؛ شیوخ  لد  رد  ار  یگرزب  نادرم  تا ، یکچوـک  ماـمت  اـب  هک  اروشاـع ، رهظ  رهظم  يا  وـت  رب  مـالس 
! دنارورپ یم  شیوخ  لد  رد  رهوگ ، فدص  فدص 
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هللا همحر  یقودص  هّللا  تیآ  تداهش 

هراشا

هبنش راهچ 

ریت 1382  11

یلوالا 1424 يدامج   2

Jul. 2  . 2003

یناخ میرک  هزمح  !/ بارحم رخف  يا 

.تشاد یم  رب  تداهش  بالگ  میمش  تشاک و  یم  قشع  قیاقش  وت  بیجن  ناتسد 

.يدوب رون  هاپس  صلخم  دونج  زا  وت  ییادیش ! هعیرش  يا  بارحم و  رخف  يا 

ادخ ياه  هشیدـنا  اه و  لد  تفای و  یم  هار  هوکـش  رپ  مطالتم و  تداعـس  لحاس  يوس  هب  تا  یبوبر  مالک  يایرد  زا  تیادـه  جاوما 
.دناوخ یم  ترطف  ییافوکش  هب  ار  نایوج 

.درک یم  هیصوت  صالخا  ییاسراپ و  هب  ار  همه  تسشن و  یم  ناقاتشم  ناج  رب  تیاسر  ياه  هباطخ  اه و  هبطخ 

ار شیوخ  كولس  ناغمرا  يدرک و  هبرجت  ار  نیقی  نامیا و  دیپس  ياه  لاب  اب  زاورپ  یلاعت ، یبآ  جوا  رد  رون ، شناد و  ياه  هزوح  رد 
.يدومن اطع  لامک  نایهار  هب 

! تقیقح قیرط  دهاجم  يا  مایق و  برق و  درمگرزب  يا  قح ، يامیس  ياشامت  وحم  يا  تیالو ، يادیش  هناورپ  يا 

.تسوت نارای  لد  تحارج  مالسا و  هناش  رب  مخز  تا ، هنانگمغ  خرس  جورع 

.تسا یقاب  وت  مان  ناراگزور ، ياقب  ات  توکلم ! تیالو  رد  یناف  يا  نانمؤم و  ناحلاص و  ثراو  يا 

.دش شوماخ  قوش  عمش  دییارگ و  يدرز  هب  وزرآ  رادیپس  تروص  یتفاتش ، رای  تمحر  هدیپس  تمس  هب  ام  رانک  زا  هک  هاگ  نآ 

! داب تهار  هقردب  هرامه  ناقشاع  شیاین  کشا و 
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ییاکیرمآ وان  طسوت  ناریا  يربرفاسم  يامیپاوه  ینوگنرس 

هراشا

هبنش جنپ 

ریت 1382  12

یلوالا 1424 يدامج   3

Jul. 3  . 2003

یمیقم بیبح  / توکس هقیقد  کی 

؟ هدرک رب  رس  نینچ  هک  تسا ، هنیک  نیمادک  هدروخ  یلیس  هعمج ، یلین  هنوگ  وگب !

؟ تسا نمشد  مادک  تسد  تیاکح  دکچ ، یم  شیناشیپ  زا  هک  ینوخ 

؟ تشذگ هچ  وا  رب  هک  يدید  نیقی  دوب و  تندمآ  تبون  هعمج  زا  دعب  هک  وت  زا  مسرپ ؛ یم  وت  زا  هبنش ،

دورف بآ  رد  جوا  زا  هک  ییاهادص  راگنا  هن  ییادص  دز و  ادـص  ار  ینیمز  باوخ  نامـسآ ، زا  هاکناج  يدایرف  هک  دوب  حبـص  تعاس 
؛ وت زا  ییاه  هکت  اب  نم ، زا  ياه  هکت  اب  دمآ ؛

.دندیشک سفن  ار  توکس  هقیقد  کی  زور ، نآ  اه  یهام  مامت  .دنک  هیرگ  نوخ  تسناوت  یم  طقف  بآ  دعب ، یتعاس  و 

! متسه امش  اب  یبآ ، : » مدروآ رب  دایرف  نم  و  .تسا » عونمم  رجاهم  ناگدنرپ  راکش  « ؛ دنا هتشون  رتوس  نآ  ییولبات  يور  رب  مدید  نم  و 
یحرط اب  نامرهق ، مادک  دنادب  دهاوخ  یمن  سک  چیه  ایآ  دز ؟ ادص  ار  ینیمز  باوخ  یـسک  هچ  دنادب  دـهاوخ  یمن  سک  چـیه  ایآ 

»؟ دیناراب مدآ  زا  یناراب  ون ،
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.دیرفآ هک  یتفگش  نیا  تشادساپ  هب  شندرگ ؛ رب  هدش  زیوآ  قلح  ییاه  لادم  اب  شمیدید ؛ میتسناد و  دعب ، یتعاس 

ار یبل  رب  هدیکـشخ  دـنخبل  یهام  ياج  هب  روت ، رد  یتعاس ، يا و  هظحل  یهاگ ، جـیلخ ، ریگ  یهام  زونه  هک  اه  لاس  سپ  رد  کـنیا :
.دننز یم  دایرف  هرابود  وت ، ياه  هکت  نم و  ياه  هکت  دبای ؛ یم 

! دراد هیرگ  ياوه  زورما  ردقچ  نم  ِتارطاخ  ِجیلخ  هآ !

يداب تهزن  / نیمز هب  ات  يرت  کیدزن  نامسآ  هب  وت 

رد ار  وت  هچ  نآ  يدـمآ ! رد  زاورپ  هب  قشع  یبآ  یهانتیال  رد  یتشادرب و  نیمز  زا  ياپ  يدرک و  دـنلب  نامـسآ  هب  ور  ار  تیاـه  تسد 
ساسحا یب  نیگنس و  مسج  دروآ ، یم  رد  زاورپ  هب  یگدنز  هداس  فاص و  ياوه 

! ییاوه طوطخ  همه  زا  رتالاب  درب ؛ یم  الاب  هب  ور  دنک و  یم  نیمز  هبذاج  زا  ار  وت  تسد ، يرابکبس  هکلب  دوبن ، يربرفاسم  يامیپاوه 

هک نیا  ياج  هب  هشیمه  يدوب و  نامـسآ  هتخانـشان  ياه  هار  رد  تحایـس  ریـس و  لـها  یتفر ! یم  نامـسآ  هب  هک  دوبن  تراـب  نیتسخن 
نیمز دیزغل و  یم  تیاپ  یتفر و  یم  هار  اوه  هب  رس  ینیبب ، ار  تیاپ  يولج 

! يدوب هتفرگن  دای  ار  نیمز  يور  رب  نتفر  هار  هک  ییوگ  يدروخ ؛ یم 

، يراذـگب امیپاوه  ياـه  هلپ  رب  اـت  يدرک  دـنلب  نیمز  يور  زا  ار  تیاـپ  هک  راـب  نیا  اـما  یتشاد ، نیمز  رد  ییاـپ  نامـسآ و  رد  یتسد 
هک يا  هدش  کبس  ردق  نآ  وت  تسا و  هدش  یلاخ  تیاپ  ریز  يدرک  ساسحا 

! دنزن ترس  هب  نیمز  هب  تشگزاب  يادوس  هاگ  چیه  یشکب و  رس  ادخ  نامسآ  تفه  هب  داب ، شوغآ  رد  یناوت  یم 

يدوسح دـنیبب ، ار  ناش  ینیب  كون  زا  رتالاب  دـنناوت  یمن  هاگ  چـیه  هک  ییاه  ینیمز  ایوگ  تفرگ ، یم  جوا  تیامیپاوه  هک  یتقو  اـما 
! دبای تسد  نانآ  زا  رتالاب  يا  هطقن  هب  دناوتن  سک  چیه  ات  دننادرگرب ، نیمز  هب  ار  نامسآ  نارفاسم  هک  دنتساوخ  دش و  ناش 
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، دوب شنانکاس  تسد  هتخاس  تشاد و  قلعت  هک  ییاج  نامه  هب  تشگزاب ؛ نیمز  هب  شیاه  هکت  دـش و  یـشالتم  امیپاوه  ینهآ  مسج 
! دنیبب نیمز  رب  ار  وت  طوقس  دناوتب  یسک  هک  نآ  یب  يدش ؛ هدرب  دیشروخ  هناخ  تمس  هب  نامسآ ، ناگتشرف  شوغآ  رد  وت  اما 

ياه یلوغـشملد  رب  یناسرب و  ناگتـشرف  هب  تسا ، هدـش  گنت  نامـسآ  يارب  ناشلد  هک  ار  ییاـه  ینیمز  همه  مالـس  یناوت  یم  ـالاح 
زین اهنآ  دـیادزب و  ار  ناشیاه  لد  یهایـس  تا ، یبآ  ياه  مشچ  ناراب  دـیاش  ات  يزیرب  کـشا  هدـش ، رود  نامـسآ  زا  ياـه  مدآ  ریقح 

! دننک هاگن  نامسآ  هب  یهاگ  دنناوتب 

يوسوم رغصا  یلع  دیس  / تداهش نارفاسم 

درک یم  تکرح  بآ  يور  مارآ  مارآ  دوب ، هناقشاع  ياه  لزغ  زا  هدنکآ  هک  یقرش  يابیز  ياه  مشچ  هایس و  ياهوم  اب  یکسورع  ... 
...دنتخادرپ یم  زیخ  تسج و  هب  شفارطا  رد  گنراگنر  ياه  یهام  و 

نادرگرس نینوخ ، راجفنا  نآ  تُهب  زا  نامـسآ  دنک و  یم  رورم  لحاس  رب  ار  شهاگن  یگدنام ، او  زا  نتفر  نوریب  يارب  جیلخ  ییوگ 
...تسا

.دیوگ یم  کیربت  نامسآ ، هب  ار  نارفاسم  دورو  امیپاوه ، رادنامهم 

! هدروآرد زاورپ  هب  نامسآ  رد  ار  تداهش  نارفاسم  هک  تسا  مالسلا  هیلع  لیربج  لاب  نیا  دبوشآ و  یم  ار  ناج  ماشم  تداهش  رطع 

.دندرک یم  باتش  یگنادواج  يارب  اه  هیناث  دوب و  هداد  دنویپ  ایرد  یبآ  اب  ار  زاورپ  خرس  زبس و  ياضف  اه ، هظحل  تباجن 

نامـسآ رد  زاورپ  يدازآ ، ریـسم  رد  زاورپ  دوب ؛ یبآ  ياه  هظحل  رد  زاورپ  ناـشهانگ  اـهنت  هک  دـندوب  ینارتوبک  نیمک  رد  ناـنمیرها 
! تسا زاورپ  قشع  لامالام  هشیمه  شنامدرم  لد  ِنامسآ  دهن و  یم  جرا  يدازآ  قشع و  تداهش و  نامیا و  هب  هک  ینیمزرس 
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.دز دنویپ  ناگتشرف  شوغآ  اب  ار  هتفیش  ياه  ناج  راجفنا ، تخادنا و  نینط  نامسآ  رد  یقرب  دعر و  ویرغ 

.درک یم  یعادت  هاگن  رد  ار  اروشاع  رصع  نوخ ، جوم  دوب و  هتفرگ  تشهب  رطع  جیلخ ،

تسد .داد  یم  ناشن  زور ، نآ  هنادرمناوجان  راتشک  زا  ار  ناش  یتسمرس  دیسر و  یم  شوگ  هب  اه  ییاکیرمآ  ناگوان  زا  سیلبا  ههقهق 
! دندرک یمن  نیگنر  نادیهش ، نوخ  قفش  اب  ار  یبآ  نامسآ  ات  دش  یم  هدیرب  شاک  يا  داد ، یم  مانتیو »  » يوب هک  ناشلتاق  ياه 

.دندوب هدرک  دودسم  شیوخ  هناراک  بیرف  ياهرات  اب  ار  سراف » جیلخ   » هک یهایس  ياه  توبکنع  زا  هآ !

نیرتالاب تداهـش ،»  » هک نیا  زا  لـفاغ  اـّما  دـندنازوس ، شیوخ  يدورمن »  » شتآ رد  ار  ریپ  ناوج و  كدوک و  اهدـص  دـیزی ، ناردارب 
! تساروشاع ناقشاع  نامیا  هجرد 

هنابیرغ رازم  سراف ، جیلخ  نارک  یب  نامسآ  دنتفرگ و  شوغآ  رد  ار  تداهش  يدازآ  جوا  رد  هک  ینادیهـش  رب  یهلا  تمحر  دورد و 
! دش اهنآ 

! داب ناشیاه  هرطاخ  دای و  مان و  رب  دورد 
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ریدغلا بحاص  هللا  همحر  ینیما  همالع  تشذگرد 

يوسوم رغصا  یلع  دیس  / ریدغ ۀنییآ 

يوسوم رغصا  یلع  دیس  / ریدغ هنییآ 

.مینیشنب اشامت  هب  نآ  رد  ار  ریدغ »  » يامن مامت  ریوصت  ات  دوبن  يا  هنییآ  هک  دوب  اه  لاس 

ار اه  هشیدـنا  قافآ  رهـش ، هب  رهـش  تشاذـگ و  نادـیم  رد  ياپ  نایوگ ، یلع  ای  تیـالو ، قشع  رد  درمیاـپ  يدرم  درم ، کـی  ناـهگان 
هنیجنگ هب  ریدـغلا - » ، » مخ ریدـغ  يامن  مامت  هنییآ  یمالـسا ، زبس  ياه  هشیدـنا  لد  زا  اـت  دز ؛ کـحم  ار  اـه  هنیگبآ  ماـمت  دـیواک و 

.دوش هدوزفا  عّیشت »  » ِفراعم

! دید نآ  رد  ار  مالسلا » هیلع  یلع   » توکس ّتیمولظم و  ناوت  یم  هک  تسا  يا  هنییآ  ریدغلا ،

! درک هراظن  نآ  رد  ار  تیالو »  » هتفر جارات  هب  ّقح  دوش  یم 

! دناسرب تابثا  هب  ار  تماما  ینامسآ  تقادص  دناوت  یم  هک  تسا  ینازیم 

ِمالـسا تشاذگ  یمن  یقرف  مّهوت  قشع و  نایم  یـسک  دوبن ، شمالک  فراعم  رگا  هک  ییالوم  تسالوم ؛ تبرغ  لاس  اهدـص  ِباتزاب 
! دیشک یم  یهابت  هب  ار  ناهج  نایوُما ، تیوه  یب 

، دندش ریدغ  هسامح  رد  عّیشت  تقیقح  باتزاب  هک  ییاه  تسد  دنام ؛ دنهاوخ  هنادواج  تیاه  تسد  تقادص  گرزب ! يا 

ار لطاب  قح و  راقفلاوذ ،»  » لثم تملق ، ناجیه  ِشپت  ای  دندوب و  رضاح  رـصع  رد  يولع  تفرعم  ییالو و  قشع  هناشن  هک  ییاه  تسد 
.درک یم  ادج  مه  زا 
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! تخیوآ یمالسا  رّکفت  هار  راهچ  رب  ار  ریدغلا »  » ِتفرعم سوناف  هک  ییاه  تسد 

يداد حیجرت  اه  ترارم  مامت  هب  ار  قشع  وت  .دندوب  تقیقح  نتشون  زا  ناوتان  هک  يدودز  ار  ییاه  ملق  ِهودنا  هوبنا ، ِتقادص  نآ  اب  وت 
ار تفرعم  ناگنـشت  تسا و  تقیقح  رثوک  شناتـسآ ، هک  ییـالوم  دوبن ؛ تیـالوم  ِتیاـنع  دوجو و  زج  ینامـسآ ، قشع  نیا  هزیگنا  و 

.دناشون یم  قشع  لالز 

یم مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  نایقّتم ، يـالوم  هب  ار  تتمه  رجا  میراد و  یم  ساـپ  نامدـنازوس ؛ -  یم  هک  ار -  وت  گوس  زورلاـس 
.میراپس

: داب اه  تمعن  یمامت  رادروخرب  یهلا ، تمحر  راوج  رد  تا  هتفیش  ناج  قشاع و  حور 

یمّرخ زا  دش  تسار  کلف  يات  ود  تشپ 

! ار ماّیا  ردام  داز  دنزرف  وت  وچ  ات 

تسیز مان  وکن  هک  ره  تفای  دیواج  تلود 

ار مان  دنک  هدنز  ریخ ، رکذ  شبقع  زک 

یثدحم داوج  / تیالو نیما 

کنیا ام ، دهاجم  همالع 

تسا هتفخ  فجن  كاخ  هب  شدقرم  رد 

تسا هدرمن  زگره  هک  داب ، ریخ  هب  شدای 

شا هنیس  هدرتسگ 

دوب رپ  مالسلا  هیلع  یلع  قشع  راس  همشچ  زا 

اه بلق  شمان ز 

اهدای شرهم ز 

تفر دهاوخن  تسا و  هتفرن  زگره 

شرون رپ  ینامسآ و  يامیس 
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دوب نازورف  كانبات و  هراومه 

لدع ياوشیپ  نآ  هب  تشاد  گرزب  یقشع 

داهنب یلع  هار  هب  یگدنز  وا 
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دوب شقیمع  هاگن  رد  هتکن  دص 

شباذج ییادخ و  هرهچ  رد 

دوب ادیوه  قشع  ناهن  ّطخ 

عمش نوچ  مالسلا  هیلع  یلع  كاپ  قشع  هار  رد 

تخوس زارد  يرمع 

خیرات رطخ  رپ  هار  هروک  رد 

.تخورفا رظن  لها  يارب  یعمش 

شردقنارگ ریدغلا »  » هنیجنگ

تسا یقاب  وا ، هنادواج  ثاریم 

تفای ّدلوت  لاس ، هام و  ردق  نآ 

، وا ياه  تسد  رد 

يراج ملق  کشا  تشگ  ردق  نآ 

تفای شراگن  ریدغلا »  » هکنیا ات 

جرا رپ  رثا  نیا  زور  داز  رد 

دیکشخ ایر  بذک و  ياه  هچایرد 

دیدرگ نوگن  ماهتا ، ياه  تب 

ناقّقحم نونکا 

روش رپ  يرس  زاین و  رپ  تسد  اب 

دنا هتسشن  ینیما » ریدغ   » ِلحاس رد 

«، ینیما  » بان ریدغ  زا  ات 
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.دنشونب قشع  تایح  بآ 

؟ یگنشت هچ  رگید 

، تسین ساره  هر ، نیا  تملظ  رگد ز  ار  سک 

نشور ِلد  نآ  هک  یلعشم  اب 

.راکفا هنارک  رد  تخورفا 
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راتسرپ زور  مالسلااهیلع  بنیز  ترضح  دالیم 

هراشا

هبنش

ریت 1382  14

یلوالا 1424 يدامج   5

Jul. 5  . 2003

يوسوم رغصا  یلع  دیس  / ربص مسجت 

! البرک همادا  يا  ار ، تروضح  داب  تراشب 

زا مالـسلااهیلع  همطاف  شوغآ  دیـشخب و  دهاوخ  هناخ  ياضف  هب  هفطاع  زا  یجوم  وت  روش  هک  ار ؛ مالـسلااهیلع  ارهز  هناخ  داب  تراشب 
! دش دهاوخ  هدنکآ  تا  ییالبرک  رطع 

وت مالـسلااهیلع  ییارهز  ناهودنا  اب  ار  شیاه  هنابیرغ  دش و  دهاوخ  نیگنر  وت  اب  ردپ ، ییاهنت  ياه  هظحل  هک  ار ، تندمآ  داب  تراشب 
! دز دهاوخ  دنویپ 

! تا ینارون  مدقم  ناییاروشاع  رب  داب  تراشب 

! وناب تسا ، دنموزرآ  ار  وت  ياه  ماگ  ِیکاپ  هک  راذگب  یکاخ  رب  مدق 

! وناب

! اروشاع هبطخ  نیرتایوگ  يا 

رب هدییور  ياه  بارـس  يدـش و  يراج  تلاهج  ریوک  رد  البرک  همادا  يا  وناب ، یتماما ! تلاسر و  راختفا  هک  ار ، تندـمآ  داب  تراشب 
! يدرک باریس  تقیقح  لالز  زا  ار  ناهذا 

ربص شتآ ، نوخ و  مخز و  نایم  یـشیدنین و  راثیا  ِییابیز  هب  زج  هک  وت  هب  تخومآ ؛ وت  هب  ار  ییاروشاع  ياه  مخز  ِيراتـسرپ  یـسک 
«. نیِرباّصلا َعَم  ...هّللا  َّنِا  : » هک يدیزگرب  ار 

53 ص :

هرامش 50 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 149زکرم  هحفص 79 

http://www.ghaemiyeh.com


یهلا هفیظو  هب  ار  شیوخ  ساسحا  ادابم  هک  یتسیرگن ، یتسیرَِگن و  ار  تنادـنزرف  غاد  یّتح  يدرپس ؛ تیدـبا  هب  ار  اروشاـع  ریـسم  وت 
! یشاب هداد  حیجرت 

! ردپ ییاهنت  ِتنیز  يا  مالسلااهیلع ، بنیز  بنیز ، هآ !

! ردام لد  هویم  يا 

! رسمه هناخ  راقو  يا 

! ردام ییالبرک  ریفس  يا 

! درک یم  اپرب  وت  لفحم  رد  ار  شنازحالا  تیب  وت ، رطاخ  هب  دوب ، هدنز  ردام  رگا  هک  تا  ییاهنت  ياه  هظحل  مامت  رب  دنوادخ  دورد 

.تفرگ وت  زا  انعم  هشیمه  يارب  هک  يربص  يربص ؛ يانعم  مامت  ّتینیع  وت 

! وناب

ار قشاع  ياه  قیاقش  تدای ، میسن  ییوگ  .دننک  یم  همزمز  ار  وت  مان  ِییالبرک  رطع  اهنت  میاهرعش  ما و  هتخیمآ  مه  هب  ار  مغ  يداش و 
.دنک یم  هزات  تّدلوت  زور  رد  یتح  ار  اه  هیناث  غاد  دناوخ و  یم  شیوخ  هب 

! وناب

! یّلجتم ِتمصع  يا  راقو و  هنییآ  يا  ربص ، مّسجت  يا  قشع ، تقادص  يا 

! يدش لوبق  یهلا  ناحتما  رد  وت  هک  ییاه  هظحل  وت و  رب  دورد 

«... نوملعتال ام  ُمَلْعَا  ّینِا  : » ار شنیرفآ  زار  يدرک  شاف  هک  وت  رب  دورد  تداهش و  رب  دورد  البرک ، رب  دورد 

یجنپ هجیدخ  / ربص سونایقا 

! تمدقم داب  هتسجخ 

! تدورو دنلب  هظحل  داب ، هتسجخ 

! تروضح سّدقم  قیاقد  داب ، هتسجخ 

! تدوجو تشهب  ییافوکین  بش  داب ، هتسجخ 
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مدق مارتحا  هب  اه ، هوک  دنا و  هداتـسیا  شورخ  هب  اهایرد  ار  تندمآ  هوکـش  .دـنا  هتـسشن  اشامت  هب  قوش  اب  تانیاک ، تاّرذ  ییآ و  یم 
.دنا هدرک  مایق  تیاه ،

ار ایند  ياه  لگ  يوناب  دنور ، زاوشیپ  هب  ات  دنا ، هدش  هتسارآ  اه ، لگ 

.دوش یم  ییاشامت  تروضح  اب  ایند 

.دروآ یم  مک  تا ، یگنارک  یب  تعسو و  ربارب  رد  نامسآ 

! ربص مخز و  يوناب  دنریقح ؛ تربص  سونایقا  ياپ  شیپ  اهایرد 

.دور یم  رانک  نامسآ  ياه  باجح 

.دوش یم  مگ  رون  رد  نیمز 

.دوش یم  يراج  تایح  اه  هرجنپ  مامت  زا 

.ار مان  نیا  تمظع  دنیشنب  ریسفت  هب  هشیمه  يارب  ایند ، ات  درک ، توالت  ربص »  » نیریش هجهل  اب  ار  بنیز »  » هیآ هیآ  یتسه ،

...دریگ یم  نشج  ار  تعولط  ایند  رون ؛ کبس  هب  يدمآ !

.دننامب ناهد  هب  تشگنا  یتسه ، همه  تیاه  هظحل  روبص  زیختسر  رد  ات  ربص ، هویش  هب  يدمآ !

.يدمآ شوخ  ربص ! مظعا  مسا  تمان  يا 

! شنیرفآ باتک  هزاریش  يا 

یشاب مالسلااهیلع  همطاف  روبص  گنس  ات  دیرفآ ، ار  وت  ادخ 

مالسلا هیلع  یلع  هشیمه  بنیز 

.مالسلا هیلع  نیسح  نیرید  ییانشآ  درد  و 

دیرفآ ار  وت  ادخ 

دنامب هزات  هشیمه  البرک  ات 

.دتفین نیمز  رب  اروشاع  مچرپ  ات 
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.دنامب مالسلا  هیلع  نیسح  هشیمه  يارب  مالسلا ، هیلع  نیسح  ات 

! يدمآ هک  دش  بوخ  هچ 

؟ درک یم  هچ  مشاه  ینب  ياه  هچوک  هودنا  اب  مالسلا  هیلع  یلع  يدوب ، هدماین  رگا 
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؟ تشاذگ یم  مهرم  مالسلا  هیلع  یلع  رامش  یب  ياه  مخز  رب  یسک  هچ 

؟ درک یم  تیاور  ار  مالسلا  هیلع  نسح  تبرغ  جنر  یسک  هچ 

! يدمآ دش  بوخ  هچ 

« دنام یم  البرک  رد  البرک  ، » يدوب هدماین  رگا 

تخوس یم  لهج  یکیرات  رد  ماش 

.دش یم  هلاچم  شا  هنیرید  ِیمهفان  رد  هفوک  و 

.ریظن یب  بش  کی  رد  دیرفآ ؛ ار  وت  ادخ 

.ریظن یب  یتلاصا  اب  تشاد ؛ گرزب  ار  وت 

؛ -  اروشاع يربمایپ  درک -  ثوعبم  يربمایپ  هب  ار  وت 

ریظن یب  زور  کیرد 

یشاب قشع  روآ  مایپ  نیلوا  ات 

.خیرات هشیمه  ات 

يداب تهزن  !/ دننک یمن  هیرگ  ناگتشرف 

! دنرادن ار  قشع  ياشامت  مشچ  نوچ  دننک ؛ یمن  هیرگ  ناگتشرف  دنیوگ  یم 

! ادخ هبوبحم  زا  يا  هسوب  نتفرگ  رب  يارب  مبای  یتراهط  ات  مریگ  یم  کشا  يوضو  زورما  اما 

 - میاـه یگنتلد  سنوم  زا  ارم  تقلخ ، شنیرفآ  هناـهب  هب  هک  یناـمز  ناـمه  لـثم  موش ؛ یم  اـهنت  مه  زاـب  نیمز ، هب  وت ، طوبه  زا  دـعب 
.دندرک ادج  تردام - 

.دش یکی  مزور  بش و  مالسلااهیلع ، همطاف  زا  دعب 

، مالسلااهیلع ارهز  دوجو  دیـشروخ  سنج  زا  يرون  هک  نیا  ات  متـسیرگ ، یم  شیوخ  ییاهنت  یکیرات  رد  مدوب و  هتـسب  ار  میاه  مشچ 
! ادخ ياهزور  نیرت  یباتفآ  لثم  دش ؛ نشور  تهاگن  خرس  قفش  اب  ما  هدید  تفاکش و  ار  منارجه  تملظ  قمع 
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! قشع زا  ندیسرپ  هفطاع و  اب  تقافر  ینابرهم ! اب  ینیشنمه  رون ! اب  يزاب  مدوب و  نم  نآ ، زا  دعب 

زارد ناشلد  زاین  يارحـص  رد  ار  ناش  یلاخ  تسد  ییادـخ ، تمحر  ناراـب  بلط  يارب  ینیمز  ناـمدرم  هک  دوب  اـهزور  ناـمه  دـیاش 
.دنک اطع  ّبیط  رطعم و  یقزر  نانآ  هب  شیوخ ، تینامحر  تفأر و  زا  دنوادخ  ات  دندناوخ  ناراب  زامن  دندرک و 

! دیارآ یم  ار  مالسلا -  هیلع  یلع  ملاع -  درم  نیرتگرزب  لد  شیوخ ، مان  هب  هک  تسا  نم  یتشهب  يوبشوخ  هناحیر  قزر ، نآ 

، يوش ناش  یهارمگ  ياه  بش  باتهم  ات  يور  یم  یکاخ  هرک  یلاها  يوس  هب  نم ؛ زیگنا  لایخ  تشهب  زا  وت  هک  نونکا  ناج ! بنیز 
! تسین وت  تارطاخ  توکلم  رد  تحایس  ریس و  يارب  یقوش  رگید  ارم 

! دنا هداد  تسد  زا  ار  ندیرپ  ناوت  مکشا ، زا  هدش  سیخ  رپ  لاب و  هک  ییوگ 

رد دـنیآ و  دـجو  هب  دـنا ، هدرک  مورحم  باتفآ  اب  یگیاسمه  زا  ار  وا  هک  يا  هتـشرف  ياـه  کـشا  ناراـب  زا  ینیمز ، ناـنکاس  راذـگب ،
هک دـنراد  شوخ  لد  دـننیب و  ار  تمارک  تمـصع و  ناـفرع ، تعاجـش ، راـثیا ، ربـص ، قـشع ، گـنر  تفه  وـت ، دـلوت  ناـمک  نیگنر 

! تسا هدیسر  تباجا  هب  ناشیاعد 

ياه غارچلچ  اب  هک  دـننکن  ینامه  وت  اب  ات  دـشاب ، هدـش  مامت  شنامدرم  ییافو  یب  رـصع  رد  نیمز ، ياه  گنـس  هک  دـنک  ادـخ  طـقف 
! دنا هدرک  هتشذگ  رد  شیوخ  تیاده 

یمیرک دیمحلادبع  دیس  / هتسکش ياه  هقاس  زروهب 

! ردپ تنیز  يا  تعاجش و  يوناب  يا  وت ، رب  دورد  يرآ ، ... 

! همطاف قشع  یلع ، يور  يوربآ  يا 

وت ياه  تسد  رب  وت و  رب  دورد  يرآ !

.وت ياپ  كاخ  رب 

تروص تریـس و  ياه  ساملَا  دیـشخرد و  كاپ  يارهز  ردیح و  یبآ  نوردنا  رد  دـیهان  هرهز و  يدوشگ ، هک  ار  شیوخ  ناگدـید 
.دیبات ناگمه  رب  غیرد  یب  كانبات ، ود  نآ 

57 ص :

هرامش 50 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 149زکرم  هحفص 84 

http://www.ghaemiyeh.com


! ردام يوزرآ  ردیح و  دیما  يا  يدمآ ، شوخ 

.هدازیمدآ هتشرف  نیا  ِیکالفا  يراذگمان  يارب  دنام ؛ دیشروخ  ِروآ  مایپ  ِراظتنا  رد  مالسلا ، هیلع  یلع  نینمؤملاریما  زاب  و  ... 

نیما راظتنا  رد  دیـشروخ ، ربمایپ  زاب  دندرپس و  شا  یناینرپ  شوغآ  هب  ار  هام  رتخد  دمآ ، هک  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
 . ...لیئاربج ادخ ، یحو 

.همیسآ هنییآ ، بآ و  سای و  راگدرورپ  سیدقت  هیزنت و  هب  دنا و  یبوک  ياپ  روعش و  روش و  رد  قرغ  نامسآ  یلاها 

، ردام تشهب  ردپ ، تنیز  هک  یبنیز  راذگب ! بنیز »  » ار نیتملا  لبح  رویز  نیا  مان  درک : ضرع  دش ، لزان  دنخبل  ربمایپ  رب  هک  لییاربج 
.تسا نیسح  ياه  مغ  کیرش  نسح و  ِنارک  یب  یبآ 

وا هک  دنیاپب ، ار  یناث  هجیدـخ  نیا  لالز  ِیبآ  دـننک و  تیاعر  ار  مارآ  سونایقا  رتخد  ناگمه ، : » دومرف دـنوادخ  تمحر  لوسر  سپ 
! راتسرپ يا  دیپس ، ورس  يا  هنییآ ، يوناب  يا  يدمآ  شوخ  البرک .» یباّنع  یبآ  تسا و  نیسح  دیشروخ  ياه  مخز  مهرم 

.دش یبآ  اّما  دوب ، خرس  نیسح ، ياه  مخز  هودنا  زا  تمحر ، ریشب  نیگهودنا  لد  يدمآ ، هک  وت 

.تفرگ افش  وت  ياه  مشچ  حیرض  فاوط  رد  راّیط ، رفعج  هّللادبع  يدمآ ، هک  وت 

؛ کی یتفگ : کی ! وگب  تخومآ : یم  ددع  وت  هب  هک  اج  نآ  دـنام ؛ تفگـش  رد  یلع  اهربا ! دـنوادخ  يوگ  لیلهت  يا  يدـمآ ، هک  وت 
«. ود  » دیوگب دناوت  یم  هنوگچ  کی »  » تفگ هک  یسک  ناج ! ردپ   » هک دیشوج  تقیقح  رثوک  تناج  ِلالز  زا  وت ، و  ود ! وگب 

وا زج  تسین  چیه  تسه و  یکی  هک 

وه ّالا  هلا  هدحو ال 

.دش وت  يادف  دینابسچ و  هنیس  هب  دیسوب و  ار  وت  دیشروخ  و 

.یتیانع قرغ  هک  وت  يادف  ملاع  زابکاپ ! ورس  يا  اتمه ! یب  يادخ  يوگ  اتکی  نابز  يا  يدمآ  شوخ 

ورف نخس  توقای  ّرد و  قشع ، نیدباعلا » نیز   » تفرعم و داّجـس »  » هک ّیندل  ملع  هب  هتخومآ  داتـسا ، یب  ِداتـسا  همَّلعم ،» ریغ  هملاع   » يا
همـشچ فصو و  لباق  ینتخومآ و  هن  تسا  یهلا  یـشناد  وت  شناد  هّللادـمحب  بنیز ! ناج  همع  هک : درپس  راـگزور  هنیـس  هب  تشه و 

عبنم زا  تسا  يراج  وت  فیرش  بلق  رد  هک  یمهف 

« ٍهَمَّهَفُم َْریَغ  ٌهَمِهَف  ٍهَمَّلَعُم َو  ُْریَغ  ٌهَِملاع  ِهّللا  ِدْمَِحب  ِْتنَا  ، » تسا یهلا  ضایف 

58 ص :

هرامش 50 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 149زکرم  هحفص 85 

http://www.ghaemiyeh.com


نیگنر هرفس  زا  شرع و  روآ  مایپ  ینیبگنا  لعل  زا  ار  لاصو  دهش  هک  یلگ ، نینزان  وت  یلع ! ِلایخ  كزان 

.يدش هفراع » ، » راقفلاوذ يوناب  زامن  اج  رب  يدیشک و  رد  ردیح ، نینمؤملاریما  باتهم  هشیمه  ِيراج  زا  دیحوت و  ردام  ِنامک 

.یتشاذگ یم  ناشلد  رد  رولب  لیدنق  یتشاد و  رون  ریسفت  هفوک  نانز  يارب  باتهم ، ششخرد  باتفآ و  تماعز  رصع  رد 

زا ییادص  دیدن و  ار  وت  راب  کی  یّتح ، تا  یکاخ  هیاسمه  هک  فافع  فسوی  فلخ  یتباجن و  رصم  نافرع ! مّلعم  نآرق و  رّـسفم  يا 
.ربکا هّللا  وت و  زا  اتفگش  دینشن ؛ وت 

يدرپس نت  نامسآ  رفس  هب  نیـشن ، رهپـس  ِنیبج  هم  نآ  رورپ و  هلال  هلال  نآ  دنوادخ ، میظع  ینابرق  زاورپ ، کلف  هزادنا  یب  نآ  ِهارمه 
! يدونغ یم  اونین  شتآ  هب  ردارب  عمش  هناورپ  و 

! دازیرم ابحرم و 

ینعی نیـسح ؛ دـنمجرا  تناما  ناحبـس و  ترـضح  غیرد  یب  هزجعم  زا  يدرک  يراتـسرپ  کین  هچ  البرک ، ناـفوت  هتـسکش  یتشک  رد 
.نیرذآ هتخادگ  مین  همیخ  رد  مه  نآ  تماما ؛ ِفلخ  تمالس 

دزورفرب شتآ  هک  مسرت  نآ  زا 

دزوسب مرامیب  همیخ  نایم 

! البرک هتسکش  ياه  هقاس  ِزرَوهب  يا  يدمآ ، شوخ 

ورـس ِزاین  هب  زان  تسد  ینیچب و  ناشیاپ  نماد و  زا  نالیغم  راـخ  يروآ و  درِگ  ار  هتخوس  رگج  ناـمیتی  نامـسآ ، هتفرگ  قفـش  اـت  اـیب 
.روبص گنس  يدرگ و  مارآ  لد  ار  نَک  يوم  ِنُک  هیوم  نانز  یشک و  ناشیور 

! وناب هلیقع » ، » مشاه نادناخ  زیزع  يا 

.تسا تفگش  رد  وت  يرابدرب  زا  مخز  بّویا  بیکش ! رپ  رهم ، مهرم  يا 

تغالب و فجن  ّرد  ساسحا و  دّرمز  زا  هفطاـع ، لـقع و  ریوک  رد  هفوک  زیر  نوخ  نـالد  هایـس  هک  يدوب  هچ  تراـسا ! ِتسرپرـس  يا 
يذَّلا َتُِهبَف  « ؛ دـش توهبم  دـنام و  ناهد  هب  تشگنا  ماـش ، هفوک و  لزنم  لـهچ  ـالبرک و  يراـج  رد  تشمارآ ، هزوریف  قشع و  قیقع 

«! َرَفَک

! ماش یبصان  نز  ریپ  رب  دنوادخ  رهق  هقعاص  يا  یتمارک ، بحاص 

یتمارک بحاص  روبص ! يوناب  يا  روک ، جالعال  رب  افش  تایح و  شوپ  يدروجال  يا  یتمارک ، بحاص 
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! نک نامراشرس  تا ، یسدق  سافنا  ِسای  رطع  زا  ترهم و  ماف  خرس  زا  تا ، یسلطا  لالز  یبآ  زا 
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یسابرک يدهم  / البرک بنیز 

رطع زا  راشرـس  ار  قشع  نابغاب  نیلگ  کـچوک و  هناـخ  دفکـش و  یم  قشع  نامـسآ  هب  ور  يا  هچنغ  اـه ، هظحل  يراـج  توکـس  رد 
.دنک یم  توکلم  شوخ 

رهـش شوگ  رد  يا  همهمه  يادص  .دروآ  یم  دجو  هب  ار  قشاع  ياه  لد  دـچیپ و  یم  هنیدـم  ياه  هچوک  رد  هرابود  سای ، لگ  يوب 
.تسا هدمآ  دورف  یحو  هناخ  رب  رگید  يا  هراتس  هتسشن و  رب  هب  هرابود  تلاسر  يابوط  دچیپ ؛ یم 

.تسا هدرک  نوگلگ  ار  لفط  ياه  هنوگ  ناشیاه  هسوب  ِیمرگ  تسافوکش و  ارهز  یلع و  نابل  رب  دنخبل 

مالـسلا هیلع  یلع  ِنابل  هچنغ  هب  اه  مشچ  .دـنک  یفخم  دـناوت  یمن  ار  شنورد  باهتلا  تسا ؛ يداـش  رد  قرغ  نیـسح  کـچوک  بلق 
ملـسو هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  راظتنا  رد  وا  تسا ؛ بدا  ِدـنزرف  یلع  اّما  دـنیزگرب ، كدوک  يارب  یمان  دفکـشب و  ات  هدـش  هتخود 

.دریگ یمن  یشیپ  وا  رب  راک  نیا  رد  تسا و 

؛ دـیآ یم  مالـسلا  هیلع  یلع  هناـخ  هب  ناباتـش  دونـش ، یم  ار  ربـخ  ددرگ و  یم  زاـب  رفـس  زا  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  نوـچ 
هنیـس رد  گرزب  يزار  ییوگ  دشک ؛ یم  شوغآ  رد  ار  وا  دـنز و  یم  هقلح  شنامـشچ  رد  کشا  دـتفا ، یم  دازون  هب  هک  شناگدـید 

! دنک یم  ینیگنس  یحو  ِلوسر 

ار ناگنـشت  دـیچیپ و  یلع  هناـخ  نیگآ  رطع  ِياـضف  رد  هک  دوب  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  يادـص  نیا  تسا ؛ بنیز  وا  ماـن 
.درک باریس 

تساه و ییابیز  يامن  مامت  هنیئآ  دوخ ، هک  مالـسلا  هیلع  یلع  يارب  یتنیز  ردـپ ؛ تنیز  بنیز ،» ! » داهن مان  وا  رب  ابیز  هچ  یحو  ِربماـیپ 
.دش ریسفت  البرک  رد  مان  نیا 

.دوب بنیز  یلجت  هنحص  ماجنا ، ات  زاغآ  زا  البرک 
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یجنپ هجیدخ  / همطاف میمش 

زا يا  هشوگ  ربص  تسوت و  تقلخ  زار  يزبس ز  هصالخ  ناهج  وناب ! ناتیادـف  یتسه  ملاع  ناج  و  وناب ! ناتیاپ  كاخ  نم  یتسه  ماـمت 
رهظ زیگنا  لد  عوـلط  كدــف  وناـب  ناـتیاشگ  لد  سفن  دزو  یم  هـک  ددرگ  یم  هفوکــش  رپ  نـیمز  مـسج  ریوـک  وناـب ! ناـتیاه  هوـلج 
دهز هب  وناب ! ناتیاسر  زبس و  هبطخ  تسد  هب  خیرات  ِیگنس  نایادخ  باوخ  تسکش  وناب ! ناتیالبرک  زا  يا  هداس  حرـش  تساروشاع و 
مامت میوگ  یم  زاب  متفگ و  هبترم  رازه  وناب  ناتیافو  دراد  همطاف  میمش  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  وجمه  لامک  رد  یلع ، لثم 

وناب ناتیاپ  كاخ  نم  یتسه 
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رایرهش داتسا  تشذگرد 

هراشا

هبنشود

ریت 1382  16

یلوالا 1424 يدامج   7

Jul. 7  . 2003

يوسوم رغصا  یلع  دیس  / قشاع ياریمان  حور 

رفس يدرک  یمن  دوخ  بیبح  یب  ارایرهش 

!؟ ارچ اهنت  يور ؛ یم  تمایق  هار  رفس  نیا 

«. هلالج ّلج   » تسود ترضح  راوج  ات  كالفا  زا  كالفا ، هب  كاخ  زا  تسا ؛ رعاش  جارعم  توکس ،

: دنک یم  نتفگ  هب  عورش  رعاش  ِهاگآدوخان  ریمض  اب  دوش و  یم  يراج  نامز  ِنابز  رب  هک  تسا  رعش  رگید  راب ، نیا  رعاش ، توکس  اب 

نت ناج و  رد  ارم  ناهنپ  نیا  تسیک  »

« نخس دیوگ  یمه  نم  ِنابز  زک 

ياه همغن  زونه  هک  يرعاش  گوس  کنیا ، و  هدـنیآ ...! تعـسو  هب  يزاغآ  نامز ! لوط  رد  زاغآ  تسا ؛ هرابود  يزاغآ  رعاـش ، گرم 
راذگب دراد ! یم  او  صقر  هب  ار  اباب » ردیح   » دیپس ناوسیگ  شرات ، هس 

! اه یبآ  يوس  نآ  ات  هتفر  يا  دنشاب ، وت  گوس  ياه  هیثرم  شوپ  هایس  ناتسبات ، شوپ  خرس  ناکرتخد 

ِعامس لابقتسا  هب  یناتسبات  میسن  اب  شفنب ، ياه  کچیپ  دننک و  یم  همزمز  ار  وت  ياه  لزغ  نالبس ،» دنهس و   » زا يراج ، ياه  همـشچ 
! دنور یم  تا  هنافراع 

يارب یناکلپ  شتیب ، تیب  هک  ار  تا  ینارون  لزغ  نیرخآ  ناوخب ، ام  اب  اه ! یبآ  يوس  نآ  ات  هتفر  يا 

! يدورُس ار  نآ  یگناقشاع  مامت  اب  وت  دوب و  جورع » »
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فجن يایربک  ناتـسآ  هب  لد  وا ، تمحر  هیاـس  رد  اـت  ار  تمحر » ياـمه  يا  یلع   » ناوخب زیخرب و  قشاـع ! ياریماـن  حور  يا  زیخرب ،
! میراپسب

! ار هیثرم  يابیز  ییالال  ناوخب  زیخرب و 

یم ینابزیم  ار  قشاع  ياه  لد  قایتشا ، تیاـهن  رد  قشع ، تس و  یبآ  نامـسآ ، هک  زیخرب ، ار ! نادیهـش  نینوخ  رعـش  ناوخب  زیخرب و 
.دنا يراج  تهاگن ، تقادص  لثم  نارابیوج ، تسا و  ییارس  لزغ  هدامآ  تشد  قشاع ! ياریمان  حور  يا  زیخرب ، دنک !

ِنیدامن باتزاب  دنز و  یم  جوم  ساسحا  نیدنرپ  ياه  هجهل  نآ ، رد  هک  یقرش  يابیز  ياه  لزغ  ندورس  تسا ؛ ندورس  نامز  نونکا 
.تسا ظفاح » يدعس و   » ياه هناقشاع 

! ارایرهش

! دنک رپ  زیخ ، لزغ  ياه  لصف  رد  ار  تا  یلاخ  ياج  دناوت  یم  یسک  هچ 

! نامز هنیس  رد  ساسحا  جوا  يا 

! لّزغت قشع و  نیتسار  هوکش  يا 

دنمهف و یم  ریوک ، لگنج و  تشد و  هّلق و  ِناوهآ  هک  اباب ،» ردیح   » اهنت هن  ار  تزیخ  نونج  ياه  لزغ 

.دنشخب یم  ناجیه  روش و  تیاه ، هماچ  ِگنهابرض  اب  ار  شیوخ  صقر 

! دنا هدنز  هلال  زا  رپ  ياه  تشد  هک  هنوگ  نآ  يا ؛ هدنز  وت 

! دنا هدنز  هتفرگ  فرب  ياه  هلق  هک  هنوگ  نآ  يا ؛ هدنز  وت 

دنهاوخ همادا  ار  وت  ساسحا  هک  ییابیز  ياه  لزغ  لصف  یتسه و  وت  نیا ، زا  دعب  .دنا  هدنز  اهراس  همـشچ  هک  هنوگ  نآ  يا ؛ هدنز  وت 
.درک دنهاوخ  ّمنرتم  لزغ  نامسآ  رد  ار  تیالو  دورس  وت ، تمحر » يامه  يا  یلع   » زا لابقتسا  هب  داد و 

دنهاوخ ار  وت  مان  ناریا  همه  رد  هک  ییاه  هظحل  رعش ؛ یبآ  ياه  هظحل  رد  وت  دای  مییام و  نیا  زا  دعب 

! درک دنهاوخ  راثن  ار  تفرعم  قشع و  ياه  هناقشاع  ترازم ، رب  دورس و 

«! ناگزمره  » ياهوشاج ات  ناغم » تشد   » ياه ناپوچ  زا 

«! كُرت  » راوس بوچ  ناکدوک  ات  چولب »  » درمریپ زا 
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...وت همادا  تسوت و  ياه  لزغ  يرذآ ؛»  » يابیز ياه  گنهآ  ات  ریاشع »  » زاوآ زا 

! دابم ناراگزور  شومارف  تدای  مان و  تسا ؛ یندشان  شومارف  تقشاع  ياریمان  حور 
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هللا همحر  لوا  دیهش  تداهش 

هراشا

هبنشراهچ

ریت 1382  18

یلوالا 1424 يدامج   9

Jul. 9  . 2003

یسابرک يدهم  / تهاقف دیهش 

تسا يولع  بان  عّیشت  دهم  هک  اج  نآ  تساخرب ؛ لماع  لبج  زیخ  هیقف  كاخ  زا 

.تسا رذوبا  رادماو  ار  عیشت  هک  اج  نآ 

تفای شرورپ  تلیضف  ملع و  ناماد  رد 

هـسردم رد  دـناشن و  ورف  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  تاملک  لالز  اب  ار  شناج  شطع  تفرگ و  اـه  هرهب  يولع  مولع  هدرتسگ  ناوخ  زا 
.دش افوکش  قشع 

.تساه هزوح  ِشخب  یمرگ  زونه  شراثآ ، هک  دیشخرد  يدیشروخ  تهاقف ، نارک  یب  نامسآ  رد 

.درک شیالاپ  هّماع  شزرا  یب  ياه  هتفاب  زا  ار  یعیش  بان  هقف  هک  تسا  یسک  نیتسخن 

زا ینید ، موـلع  ناـبلاط  زوـنه ، تسا و  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  لآ  هقف  هراـصع  هـک  تخانـش  ناوـت  یم  هـعمل »  » اـب ار  وا 
.دننیچ یم  اه  هشوخ  شنمرخ ،

.تهاقف يداو  ناگنشت  يارب  هدرتسگ  تسا  يا  هرفس  کی ، ره  هک  تخانش  ناوت  یم  هیفلا »  » و يرکذ »  » و سورد »  » اب ار  وا 
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.دوب هتخیمآ  رد  بدا  رعش و  اب  ار  تیارد  تیارد و  اب  ار  تهاقف 

ِییانشور شافخ ، نوچ  هک  زوت  هنیک  نازرودسح  اما  تفر ، اه  نابز  رـس  رب  شمان  تفرگ و  ارف  ار  مالـسا  ناهج  يدوز  هب  شا  هزاوآ 
بتکم زا  يرادساپ  مرج  هب  تراسا ، زا  سپ  ار  وا  ماجنارـس  دندیـشک و  دنب  هب  ار  وا  چوپ ، یتاماهتا  اب  دـنتفات ، یمن  رب  ار  شا  هشیدـنا 

مغر هب  .دندنازوس  ماجنارـس  هدرک و  راسگنـس  هتخیوآ ، راد  هب  ار  شکاپ  ندب  دسح ، هنیک و  زا  دندناسر و  تداهـش  هب  يولع ، خرس 
.دنام نادیواج  هشیمه  يارب  شراثآ  شمان و  ناشلطاب ، نامگ 

.تفرگ مان  لّوا  دیهش  هک  دش  نینچ  نیا  دوب و  اهنآ  نیرترب  رامش  رد  اّما  دوبن ، تهاقف  دیهش  نیتسخن  وا 

.دنروآ یم  رب  رس  نآ  زا  تهاقف  ياه  هناوج  زونه  هک  دش  تهاقف  يارب  يرتسب  شنادناخ ،
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لمج گنج 

هراشا

هبنش جنپ 

ریت 1382  19

یلوالا 1424 يدامج   10

Jul. 10  . 2003

يوسوم رغصا  یلع  دیس  / راقفلاوذ تلادع  ویرغ 

! دوب تلاسر  میرح  نیشن  تولخ  يزور  هک  دندیخرچ  یم  یسک  رود  هب  مدرم ، نیرت  ساپسان  زا  يا  هلاه  دوب و  هتفرگ  ناج  هنتف 

! دیچیپ یم  نایاپ  راچ  همهمه  رد  یهاوخ ؛ دوخ  هداب  زا  تسم  ِنایوج  هدبرع  يادص  دوب و  هتفرگ  ناج  هنتف 

! داد یم  نایاپ  مالس »  » ِنودب ار  دوخ  ّکش  زا  رپ  زامن  هحلط ،»  » دوب و هتفرگ  ناج  هنتف 

! تفگ یم  دوردب  ار  يدنواشیوخ  ِتمرح  نیرخآ  ریبُز ،»  » دوب و هتفرگ  ناج  هنتف 

، توکـس اه  لاس  زا  سپ  نونکا ، تشاد ! يرگید  رب  يرترب  يوزرآ  مادک  ره  لطاب ، قح و  دـش و  یم  لیدـبت  گنج  هب  مک  مک  هنتف 
! دراذگب شیامن  هب  ار  نینُح » ربیخ و  ردب و   » ِنیرید تمظع  تلادع ، نابز  اب  ات  دوب  راقفلاوذ  تبون 

ِفالغ رد  دروخ و  تحلصم  درَگ  راقفلاوذ  اه  لاس  دنک ! دزشوگ  نیقفانم »  » هب رگید  راب  ار  يولع  تعاجش  ات  دوب  الوم  تبون  نونکا 
! دیمرآ یشومارف 
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یم ناـج  هب  ار  خـیرات  نیرفن  دـنداهن و  یم  راـقفلاوذ  فک  رد  ار  دوخ  لـباقان  ناـج  تفـالخ ، عمط  هب  هک  دوب  یناـسک  تبوـن  ـالاح 
هناخ رد  ریبز  هحلط و  روضح  بش  بش -  نآ  الوم  هک  یعمش  عمـش ؛ نامه  لثم  دش ؛ یم  شوماخ  دیاب  ریبز » هحلط و   » هنتف .دندیرخ 

! دوب هدرک  شوماخ  نانآ  يور  شیپ  الوم - 

! هنانمیرها ياه  یتساران  زا  نیگنر  دوب ؛ نیگنر  اهنآ  ساپسان  ياه  تسد 

! دنداد یم  حیجرت  ایند  ياه  تمعن  مامت  هب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  هیاس  هک  تیالو ، نارای  نوخ  زا  نیگنر 

.درک دهاوخ  دای  یبوخ  هب  هشیمه  يارب  اهنآ  زا  هرصب  ياه  هچوک  هک  اهنآ 

نِم اُوبیُِـصی  َْمل  َْول    ِ هّللاَوَف دـنیامرف : یم  الوم  دـناسرب ! تماما  تیالو و  تموکح  هب  يدـنزگ  دـناوتب  هک  دوب  نآ  زا  رت  ناوتاـن  نمـشد 
(1) ِهّلُک ِشیَْجلا  َِکلذ  ُْلتَق  ِیل  َّلََحل  ُهَّرَج ، ٍمرُج  ِالب  ِِهْلتَِقل ، َنیدِمعَتُم  ادِحاو  ًالُجَر  ِّالا  َنیملسُملا 

يارب اهنآ  همه  لتق  راتـشک و  دنتـشک ، یم  هانگ  نودب  ادمع  ار  وا  دنتفای و  یمن  تسد  مه  رفن  کی  هب  زج  رگا  هک  دنگوس ، ادـخ  هب  »
...دوب لالح  نم 

! ناج الوم 

هب رگید  یگرب  خـیرات ، يدرک و  فاـصم  ناـمیپ  تسُـس  ریقح و  هدـع  نآ  اـب  هـک  زور  نآ  وـت ؛ يارب  زور  نآ  تشذـگ  تخـس  هـچ 
! دوزفا تتّیمولظم » »

« ْكالَول  » ّرس زا  لفاغ  هک  یمدرم  هراچیب  هچ  دندرکن ! كرد  ار  ندوب  وت  اب  تّذل  هک  نانآ  دندوب  یمدرم  تخب  نوگن  هچ  ناج ! الوم 
اب ياه  تسد  رد  ار  يزوریپ  ردـب ، زور  دـننامه  دـنوادخ ، زور  نآ  دـنداد ! حـیجرت  ناشیالوم  زا  تعاـطا  هب  ار  يزرو  عمط  دـندش و 

...دندربن دوخ  تراسج  زا  يا  هرهب  گنن ، ینوبز و  گرم و  زج  نیثکان »  » داد و رارق  مالسلا  هیلع  یلع  الوم  ییادخ  تیافک و 
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یجنپ هجیدخ  / تسا مالسلا  هیلع  یلع  اب  قح 

! هدش هظفاح  مک  خیرات ، ردقچ 

! دننک یم  ضوع  گنر  اه  مدآ  ردقچ 

یلع زورید  دننکش ! یم  تسد  رس و  مالسلا  هیلع  یلع  نتـشُک  يارب  زورما  دندرب و  یم  موجه  مالـسلا  هیلع  یلع  اب  تعیب  يارب  زورید 
! دنا هدرپس  ناطیش  هب  لد  زورما ، دنداد و  یم  مالسلا  هیلع  یلع  فرح  هب  شوگ  زورید  ات  ...زورما ! دوب و  قلطم  تقیقح  مالسلا  هیلع 

.تسا ناشزورما  زورید و  تسس  دیاقع  موق ، نیا  ینادان  دنس  هن ! تسا ؛ نینوخ  نهاریپ  کی  طقف  موق  نیا  تلاهج  دنس 

!؟ دیا هتساخرب  هک  گنج  هب  دیوگب : نامهفان  نیا  هب  تسین  سک  چیه 

!؟ دیا هدرک  زیت  هک  يارب  ریشمش 

! دینکش یم  ار  قشع  تسادق  ماگ ، ره  رد  هک  ناتیاه ، مدق  دنکشب 

! دینکش یم  ار  قح  تمرح  سفن ، ره  رد  هک  ناتیاه ، سفن  دنیشن  ورف 

! تسا هدش  هظفاح  مک  خیرات  ردقچ 

: دوب هدومرف  هک  دروآ  یمن  دای  هب  ار  هنیئآ  بآ و  لوسر  نشور  مالک  سک  چیه 

« تسا مالسلا  هیلع  یلع  اب  قح  تسا و  قح  اب  مالسلا  هیلع  یلع  »

؟ دیشک یم  ریشمش  وا  رب  قح ، مادک  هراشا  هب  امش  سپ  تسا ، مالسلا  هیلع  یلع  اب  قح  رگا 

؟ دیناد یم  حابم  ار  مالسلا  هیلع  یلع  نوخ  قح ، مادک  نامرف  هب 

! هدرم ياه  نادجو  زا  هآ ،

! دننک یم  هصالخ  اه  غیت  ندرک  زیت  رد  ار  ناش  ینادان  موق ، نیا 

! دنا هتسشن  یشومارف  هب  ار  قح  ینوخ ، نهاریپ  کی  دانتسا  هب  اهنت 
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يریخ یلع  / نامیا نمرخ  رد  شتآ 

!؟ راک هچ  باتفآ  اب  ار  ناشافخ  تسا و  راک  هچ  رحس  هدیپس  اب  ار  ناتسرپ  بش 

؟ هچ ینعی  قشع  دنناد  یم  هچ  سفن  سفق  ناریسا 

؟ تسیک بارتوب  دنمهف  یم  هچ 

؟ تسیک نینمؤملاریما  دنناد  یم  هچ  تردق  توهش و  ناگناوید 

؟ هچ ینعی  ریدغ  دنمهف  یم  هچ  نکش  نامیپ  ياه  تسد 

دنتسکش نامیپ  رگید  يزور  دندمآ و  ریدغ  ریما  تعیب  هب  يزور  هک  نانآ 

لد اب  هن  دندرک  تعیب  تسد  اب  هک  نانآ 

دنتخورف یکیرات  هب  ار  باتفآ  دنتخانشن و  ههاریب  زا  ار  هار  هک  نانآ 

.دننامب هک  دندماین 

دنتفر يوم  خرس  رتش  فاوط  هب  هبعک ، فاوط  هناهب  هب  هک  نانآ 

.تسین داهج  طرش  ندوب ، ردب  رد  مالسلا  هیلع  یلع  اب  دنتسناد  یمن  نانآ 

.دنکفا دهاوخ  ناشنامیا  نمرخ  رب  یتشآ  هچ  لمج ، دنتسناد  یمن 

...اّما مالسلا ، هیلع  یلع  اب  قح  تسا و  قح  اب  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  دنتـسناد  یم  کین  دندیمهف ؛ یم  بوخ  ...هن ! اّما  ...دنتـسناد  یمن 
! ایند اب  نید  يادوس  یکیرات ! اب  باتفآ  هضواعم  تسا ! یبیجع  يایند  هچ 
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یتیاور هب  انب  مالسلااهیلع  ارهز  ترضح  تداهش 

هراشا

هبنش کی 

ریت 1382  22

یلوالا 1424 يدامج   13

Jul. 13  . 2003

یناهارف یناچیم  يدهم  / ما هتشادن  رب  ملق  وت  مان  هب  زج  زاغآ  زا 

! قشع يوناب  يا  لالز ، ياه  بآ  يوناب  يا  میوگ ، یم  نخس  وت  اب 

نرق دندرک ، یلین  ار  تا  هرهچ  هک  یمرـش  یب  ناتـسد  دننز و  یم  هّجـض  دنزوس و  یم  نادواج  یمتام  رد  نیمز ، ياهرد  مامت  کنیا 
.دنوش یم  رتسکاخ  هظحل  ره  مّنهج ، شتآ  نیرت  میظع  رد  هک  تساه 

.بشما تسا  یخلت  بش 

.دیآ یم  شیپ  دشخرد و  یم  نیمز  ياهداب  نیرت  نیگنس  هناش  رب  هک  یتوبات  هارمه  دوش ؛ یم  جراخ  هنیدم  زا  یکچوک  ناوراک 

، دکچ یم  ورف  تناکدوک  نامـشچ  زا  هک  یکـشا  هرطق  ره  دفاکـش و  یم  ار  هنیدم  بش  نیرت  هایـس  بلق  مالـسلا  هیلع  یلع  ياه  هلان 
.دور یم  ورف  نیمز  قمع  ات  میظع ، یبالیس  نوچ 

یب ياه  هلان  هک  دیمهف  دهاوخ  ایآ  یـسک  هچ  تخادـگ و  یم  ار  الوم  بلق  بش ، نآ  یـشتآ  هچ  هک  دـیمهف  دـهاوخ  یـسک  هچ  ایآ 
.دناشک یم  اه  ناشکهک  نیرترود  هب  بش  نآ  ار  یترارح  هچ  بنیز ، يادص 

دـنهد و یم  تنیز  ار  زبس  دـبنگ  اه ، هراتـس  نیرت  ناشخرد  اب  دـنیرگ ، یم  هک  نانچمه  بشما  نامـسآ ، تفه  ره  ياه  هتـشرف  ماـمت 
نیرت ینارون  نیرت و  قیمع  هب  نیمز  زا  هک  ینارون ، شورفم و  دنزاس ، یم  یهار 

.تسا هدش  هدیشک  دروجال  هطقن 
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هیاپ هوک ، نوچ  يرمع  هک  شدنلب  ياه  هناش  دنزوس و  یم  دنهد ، یم  لسغ  ار  یتوکلم  رکیپ  هک  نادـنچ  مالـسلا ، هیلع  یلع  ناتـسد 
.دنا هدمآ  رد  هزرل  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ناهنپ  هیرگ  زا  کنیا  دندوب ، نامسآ  ياه 

رواب دوش  یم  هنوگچ  ایآ  .دجنگ  یمن  كاخ  رد  وت  تمظع  هک  میراپس  یم  وت  هب  ار  كاخ  هن ! ...میراپس  یم  كاخ  هب  ار  وت  انتدّیس !
، دـنا هتفرگ  یتسه  وت  دوجو  ساپ  هب  دـجنگ ، یم  تایح  رد  هک  هچ  نآ  مامت  هک  وت  يدوب و  اـه  هدـنز  نیرت  هدـنز  هک  وت  وناـب ! درک ،

؟ یشابن هدنز  وت  هک  درک  رواب  ناوت  یم  هنوگچ 

تافو زا  سپ  کش  یب  يا ، هدـش  هداز  تایح  ودـب  زا  تدـّلوت ، زا  شیپ  وت  هک  ناـنچ  مه  یتسین ؟ هدـنز  وت  هک  تفگ  ناوت  یم  رگم 
.دوب یهاوخ  هدنز  نادواج  ات  نانچمه  زین ،

موق شزرمآ ، يارب  رگم  يوش و  یم  تاجاح  هطـساو  يرگن و  یم  ار  ردـپ  موق  لامعا  يا و  هداتـسیا  شرع  رب  هک  تسا  نیا  زج  رگم 
؟ یشاب زیخاتسر  ناراکهنگ  عیفش  وت  هک  تسین  رارق  رگم  دنوش و  یمن  لّسوتم  وت  هب  راک  هب  وت 

.دنا هتساخن  رب  مزوسناج  متام  زا  زج  تاملک  نیا  دنگوس ، تمان  هب  هک  ریذپب  ار  روطس  نیا  رهم ! یکاپ و  هچ  ره  ِردام  يا 

.ما هتشادن  رب  ملق  وت  مان  هب  زج  زاغآ  زا  و 

ناوـت یم  مه  زورما  یتـح  هک  دـنا  هدوـب  گرزب  ردـق  نآ  هنیدـم  ياـه  بش  منیبـب : حوـضو  هب  مناوـت  یم  مدـنب ، یم  هـک  ار  مناـشچ 
.درک ناشروصت 

.دننک یم  هلان  تا  هناخ  ياهراوید  منک ، یم  شوگ 

هب شتآ  هک  تتاـجانم  کـشا و  قـشع و  درد و  هظحل  هـظحل  دـهاش  وناـب ! دـنا  هدوـب  تروـضح  هـظحل  هـظحل  دـهاش  اـهراوید  نـیا 
، کنیا یتشاد و  موق  نیا  زا  هک  يا  هیالگ  همه  نآ  ار و  تا  هدننازوس  تاملک  دنا  هدینش  اهراوید  نیا  .تسا  هتخیر  یم  ناشیاهرگج 
ار تسد  دیاب  ولهپ  ِدرد  زا  ینک ، تکرح  هناخ  رد  یتساوخ  یم  تقو  ره  هک  ار  وت  ِناتـسد  یلاخ  ياج  دـنیرگ ؛ یم  ار  وت  یلاخ  ياج 

.تسا عادو  تقو  کنیا  .يداد  یم  هیکت  راوید  هب 

دنهاوخ اه  هاچ  همه  هاگ ، نآ  تسویپ و  دهاوخ  وت  هب  هتفاکش  قرف  اب  الوم  هک  دییاپ  دهاوخن  يرید  شاب ؛ راظتنا  رد  اّما  يور ، یم  وت 
.تسیرگ
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.تسا هدمآ  وت  لابقتسا  هب  نادنخ  نایرگ و  هک  ینیب  یم  ار  ردپ  ینک ، هاگن  هک  نامسآ  هب  کنیا 

.تسا هدوشگ  تشهب  ياه  هزاورد 

.دناوخ یم  شیوخ  هب  ار  تیاه  ماگ  ناگراتس ، زا  شورفم  هداج 

.تسا هدیسر  نایاپ  هب  کشا  درد و  نامز  رگید  اشگب ! لاب 

...اشگب لاب  وناب ! اشگب  لاب 

يداب تهزن  «/ اه هناورپ  نفدم  »

.درک ار  مالسلااهیلع  همطاف  هضور  ياوه  ملد  هاگآدوخان  رحس ، کیدزن 

هیلع هللا  یلص  ادخ  لوسر  مرح  يوربور  .مدناوخ  ار  مردام  هثاغتـسا  زامن  تعکر  ود  عیقب ، زا  ناگدنام  رود  همه  یگتـسکشلد  دای  هب 
« ملسو هلآ  هیلع و  هللا  یلص    ِ هّللا ِلوُسَر  َْتِنب  ای  ِْکیَلَع  ُمالَّسلَا  : » لگ همانترایز  ندناوخ  هب  مدرک  عورش  متسشن و  ملسو  هلآ  و 

يور رب  دییارگ ، یم  یخرس  هب  باتفآ ، عولط  اب  هک  یهایـس  ياه  مشچ  کشا  زا  سیخ  يرپ  لاب و  اب  هک  مدید  ار  يا  هناورپ  ناهگان 
ارهز هنابـش  ياـهاعد  ياوـه  نم ، لد  لـثم  تـشاد و  يا  هـنیرید  سنا  بـیرغ  ماـن  نـیا  اـب  ییوـگ  تسـشن ؛ مالـسلااهیلع  همطاـف  ماـن 

! دوب هدرک  ار  مالسلااهیلع 

رد و دنیـشنب و  شفقـس  ریز  دـخرچب و  شیاه  قاـتا  رود  دـبایب و  مالـسلااهیلع  همطاـف  هتخوس  مین  هناـخ  هب  هار  یـسک  دوش  یم  رگم 
نیرولب ماج  یلو  دونشب ، ار  شا  ینوخ  ساتسد  شخرچ  يادص  دیوبب و  ار  شراوید 

!؟ دزیرن ورف  شا  ینوخ  ياه  کشا  دنکشن و  دروخن و  كرت  شساسحا 

رارق مارآ و  اما  منک ، شا  هنادواج  سکع  رد  ار  وا  ات  متـساوخ  تسا ؛ هتـسکش  شلاب  کی  هک  مدـید  تسـشن ، مزبس  لاش  يور  یتقو 
! دراد یمن  مارآ  لد  مالسلااهیلع ، ارهز  ياه  ینابرهم  هداجس  یلاخ  ياج  رد  سک  چیه  تشادن !

دیاش ات  دیشک  یم  عیقب  ياه  كاخ  يور  رب  یتخـس  هب  ار  شدوخ  یمخز ! قمر و  یب  شمتفای ؛ عیقب  زا  يا  هشوگ  هرابود  ناذا ، تقو 
! شزامن نیرخآ  يارب  دنک  یمّمیت  ای  دریگ و  افش  شلاب  یمیدق  تحارج 

! تشاد یم  شتسود  هک  ییاج  نامه  متشاذگ ؛ مزبس  لاش  يور  هب  ار  وا 
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دعب هک  دوب  ینیتداهش  نیگهودنا ، دادماب  نآ  نذؤم  دید ! ار  هناورپ  کی  نداد  ناج  زا  شیب  ملد  متسیرگ ! یم  نم  داد و  یم  ناج  وا 
مادک ره  رب  اما  شلاب !؟ تحارج  ای  مدز  هسوب  شلد  یگتـسکش  رب  مناد  یمن  دنام ! زاب  نتـسیرگ  زا  هناورپ ، یباتهم  ياه  مشچ  نآ  زا 

.دناشن نوخ  هب  ار  میاه  بل  دوب ، هک 

! مهد دنگوس  وا  تبرغ  هب  ار  قشع  يادخ  هک  ردق  نآ  مدرک ؛ دنلب  مناتسد  رب  ار  وا 

بـش يارب  دوش  يراگدای  ات  متـشاذگ  منآرق  تاحفـص  نیب  ار  وا  تساخ ، یم  رب  عیقب  روبق  يور  زا  هک  یهودـنا  میـسن  تعیاشم  رد 
.منیب یم  ار  مالسلااهیلع  همطاف  هناخ  زیگنا  لد  يایؤر  مور و  یم  باوخ  هب  عیقب  لایخ  اب  هک  ییاه 

زا مه  يرتسکاخ  یتح  متفاین ، هناورپ  نآ  زا  يرثا  مدوشگ ، ار  منآرق  یتقو  شگنتلد ، ياه  هچوک  كرت  هنیدـم و  عادو  بورغ  رد  اما 
! یناشن مان و  چیه  یب  دوب ؛ هتخوس »  » مه سکع  دوب ، هدنامن  یقاب  وا 

! مراد يا  هدشمگ  هناورپ  زین  نم  تساجک ؟ اه » هناورپ  نفدم   » دناد یم  یسک  هچ  یتسار ،

يریخ یلع  / ردپ ياه  یسک  یب  ردام  يا 

.تسام نایم  رد  ردپ  ناج  میدرک  یم  نامگ  تفر ، هک  ردپ 

.درک دهاوخ  هدنکآ  ار  اضف  وت  ياه  ماگ  رطع  اب  ملسو ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  يدمحم  لگ  میمش  سپ  نیا  زا  میدرک  یم  نامگ 

.دنام یهاوخن  ام  نایم  رد  رتشیب  هدیپس  دنچ  میتسناد  یمن 

.دوب یهاوخ  وت  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هب  هتسویپ  نیتسخن  میتسناد  یمن 

.تسشن دهاوخ  نامیور  رس و  رب  يردام  یب  رابغ  درگ و  تشونرس ، زا  رتدوز  میتسناد  یمن 

تمامتان ياه  هّصغ  باکرمه  کشا ، دوب و  تا  هشیمه  هارمه  اهنت  مغ ، هک  اهزور  نآ 

دیچیپ یم  مه  رد  تزوسناج  ياه  هیثرم  اب  نازحالا  تیب  ضغب  هک  اهزور  نآ 

.خیرات هدیشک  الب  هرتسگ  رد  ناسنا  یهاوخ  قح  دامن  دوب ؛ وت  هوکش  رپ  هسامح  هاگدروآ  كدف ،»  » هک اهزور  نآ 
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! ردپ ياه  یسک  یب  ردام  يا 

! یلع راوتسا  ياه  هناش  يا 

.نک دجسم  گنهآ  زیخرب و  زیخرب !

! نک هناریو  ار  متس  ياه  خاک  تمالک ، ياه  هرارش  اب  زیخرب و 

! راشفب ار  مالسلا  هیلع  یلع  يرای  ياه  تسد  زیخرب و 

! نزب هرابود  يدنویپ  حبص ، هدیپس  هب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  رحس  یب  ياه  بش  زیخرب و 

! نزب هناش  ار  بنیز  ناشیرپ  ناوسیگ  زیخرب و 

! ریگب شوغآ  رد  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  مالسلا و  هیلع  نسح  تا ، هناردام  ياه  شزاون  اب  زیخرب و 

! دینزن شتآ 

.تسا نیشن  كاخ  ناگتشرف  هناخ  اج  نیا 

! دینزن رد  رب  هلعش 

.تسا ناینامسآ  طبهم  اج  نیا 

؟ تسا هدرکن  بابلا  قد  ار  هناخ  نیا  ملسو ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  هک  تسا  زور  دنچ  رگم  دینک ! مرش  یکدنا 

؟ تسا هتسشن  اه  ناج  رب  ملسو ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  قارف  غاد  هک  تسا  زور  دنچ  رگم 

؟ دینک یم  هچ  کنیا 

! دینزن رد  رب  هلعش 

! دینزن قیاقش  گرب  رب  هلعش 

! دیشکن شتآ  هب  ار  غاب  رد 

! دینکن متس  بوک  دگل  ار  سای  ياه  لگ 

دیسیونب قیاقش  گرب  هیشاح  رب  »

هرامش 50 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 149زکرم  هحفص 103 

http://www.ghaemiyeh.com


« درادن راوید  رد و  راشف  بات  لگ 

74 ص :

هرامش 50 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 149زکرم  هحفص 104 

http://www.ghaemiyeh.com


مادقا ینارماک  دمحم  / تیاهدنخبل هاتوک  تصرف 

! هنیدم

مالـسلااهیلع همطاف  لامالام  ياه  هنیآ  یلالز  زا  سیخ  تتارطاخ ، تشخ  تشخ  دـهد و  یم  ار  هتخوس  راهب  يوب  تیاه  هچوک  زونه 
.تسا

! میسن نامه  میسن ، تسا و  غاد  نامه  غاد ، زونه 

يزار هچ  هنیدم ؛ ياه  هچوک  مه  زاب  و  هنیدم ، ياه  هچوک  هنیدـم ، ياه  هچوک  تسا ! هداتفاین  وت  ياه  مخز  زا  يرت  هزات  قافتا  زونه 
! دنک یم  رو  هلعش  ار  يرذگهر  ره  لد  هنوگ  نیا  هک  تسا ، هتفهن  وت  رد  هک  تسا 

مالسلا هیلع  یلع  هدروخ  گنز  ریشمش  نویش  ای  دنک ، یم  هقردب  ار  همطاف  هودنا  هک  تسا  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  يادص 
؟ تسا

ای : » هک يدوب  ربمایپ  ینابرهم  مامت  وت  درک و  میسقت  اه  ینابرهم  مامت  اب  ار  شیاه  تسد  ملسو ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

«(1) هَّنَْجلا َنِم  ُْتنُک  ُْثیَح  ِیب  ُهَقَْحلَأ  َُهل َو  ُهَّللا  َرَفَغ  ِْکیَلَع ، یّلَص  ْنَم  هَمِطاف !

«. دنک یم  قحلم  نم  هب  مشاب ، هک  اجک  ره  رد  تشهب ، رد  ار  وا  دزرمآ و  یم  ار  وا  دنوادخ  دتسرفب ، دورد  وت  رب  هک  یسک  مرتخد ، »

همزمز ار  وت  ياه  کشا  یلالز  راشبآ ، بآ و  دنیوگ و  یم  ار  وت  حیبست  رون ، ییانشور و  هک  وت ، رب  مالس 

! دنک یم 

! مالسلا هیلع  یلع  ياه  بش  هدنشخرد  تبرغ  يا  وت ، رب  مالس 

! مالسلا هیلع  یلع  نابل  زا  هدیچوک  مسبت  يا  وت ، رب  مالس 

! دنتسه وت  مان  ییادف  اه ، هتشرف  مامت  هک  وت ، رب  مالس 

«! اهیبا ما   » وت رب  مالس  ارذع ، اروح ، هیناه ، يا  وت ، رب  مالس 

ناکما تسوت  ندوب  اب  ناکم  نامز و  تسا و  رّـسیم  وت  هتـسویپ  ياه  تسد  اب  رون ، ياه  هفوکـش  نتفکـش  ییارهز و  هک  وت ، رب  مـالس 
! ریذپ
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، تفایرد ار  وت  هک  يا  هملک  نیرخآ  دوب و  رون  درک ، فیصوت  ار  وت  هک  يا  هملک  نیلوا  هک  وت ، رب  مالس 

! قایتشا شتآ 

تیموصعم لباقم  رد  هام  دنداتفا و  یم  تیاهاپ  هب  اه  هراتس  مامت  يداتسیا ، یم  بارحم  رد  هک  یتقو 

.دز یم  وناز  هتفرگ ، هم  وت ، جاوم 

! مالسلا هیلع  یلع  ییاهنت  راگزور  دهاش  يا  ردپ و  ییاهنت  ياهزور  راگدای  يا  وت ، رب  مالس 

،! وت رب  مالس 

! وت راثیا  راثن  مّسبت ، هرجنپ  رازه  مالسلا ! هیلع  یلع  يایرد  لحاس  رد  هتفرگ  ولهپ  يایرد  يا  لایس و  تقادص  يا 

يوس تمـس و  زا  تشهب  يوب  زونه  ناهج ! يوکین  نانز  ِرخآ  رترب و  هنیزگ  يا  وت ! غیرد  یب  ياه  کشا  يادـف  تفرعم ، مشچ  رازه 
شومارف شوغآ  ات  تسوت ، کچوک  ياه  تسد  زا  رتارف  ياه  ینابرهم  هار  هب  مشچ  ملسو ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دزو و  یم  وت 

.دنک سح  تیاهدنخبل  هاتوک  تصرف  رد  ار  وت  یندشن 

یتأرج هچ  اـب  مخز ، دوش و  کـیدزن  وت  ياهدـنخبل  ریرح  میرح  هب  تسناوت  هنوگچ  شتآ  ربماـیپ ! هرهچ  هب  تروـص  نیرت  هیبـش  يا 
! دبوکب ار  وت  هناخ  برد  تسناوت 

يارب زج  ار  شیوخ  نشور  ياه  همزمز  یتخوس و  توبن  تیـالو و  میرح  ناساپـسان  هتخورفارب  نایـصع  شتآ و  رد  هک  وت ، رب  مـالس 
.يدرکن وگزاب  شیوخ  تولخ  ییاهنت و 

زوس منشور  ما و  هدروخ  مخز  سوناف 

زونه منت  رد  ناتشتآ  مخز  تس  يراب 

! نیبب هنیآ  تسکش ، توکس  نامسآ  تفه 

زونه منز  یم  دوخ  هنیس  هب  ار  وت  گنس 

! نم هب  یهتنم  رظتنم و  ياه  هچوک  يا 

زونه منویش  زا  مّسبت و  زا  راشرس 

تسا هدنام  مخز ! يا  ما  هتفر  هچ  رگا  شوماخ 
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زونه منفدم  رب  هلبآ  غارچ  نشور 
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ياه مخز  زا  يدرکن و  وگزاب  شیوخ  ییاهنت  تولخ و  يارب  زج  ار  شیوخ  نشور  ياه  هودـنا  هتخوس ، ياـه  هرجنپ  راـنک  بش  ره 
زوس و رپ  خـیرات ، خـلت  ياـهرارکت  یلاوت و  رد  ـالوم  بلق  اـت  یتسیرگ ، ـالوم  تبرغ  ياـپ  هب  اـپ  یتفرگن و  هلـصاف  مالـسلا  هیلع  یلع 

.دشاب نایرج  رد  رتزادگ 

اه نابغاب  هیمس  / ارهز یلع و 

.درمان ياه  هیاس  موجه  رد  درم ، کی  ياه  هیوگاو  هاچ و  رد  يرس  ...ییاهنت و  توکس و  بش و 

! یلع تتبرغ ، يادف  یبیرغ !» ، » تسا یبیرغ  درد  هچ  هآ !

تسای ياه  هنوگ  ییوشب و  ار  ترادن  راد و  يولهپ  هبانوخ  یتقو  ینک ، نفک  لسغ و  ار  تلد  مامت  یتقو 

! راگزور يا  وت  رب  ُفا  .تسکش  دهاوخ  تتشپ  یشاب ، مه  مالسلا  هیلع  یلع  رگا  ینیبب ، یناوغرا  ار 

مالسلا هیلع  یلع  مالسلا ، هیلع  یلع  رگا  ادخ  هب  دنک ! یم  تمسق  یحو  نایانشآ  نایم  ار  تبرغ  هنادرمناوجان  هچ  هنامز ،

.تسکش مالسلااهیلع  همطاف  گوس  رد  دوب و  مالسلا  هیلع  یلع  مالسلا ، هیلع  یلع  هک  تسکش ، یم  دوبن ،

.دهن یمهرم  یلع  هنیس  مخز  رب  ات  دشابن  سک  چیه  هک  دشاب ؛ هتفخ  كاخ  نایم  ارهز  هک  یتقو  تساهنت ، مالسلا  هیلع  یلع  رگید 

؟ تساجک سای  رازم  رهطم ! عیقب  يا  .عیقب  تولخ  ارهز و  یب  هنیدم  تسا و  هدنام  مالسلا  هیلع  یلع  و  ... 

یجنپ هجیدخ   .../ ادخ و یلع و 

تسا هتسشن  هنیدم  ياه  هناش  رب  بیرغ  یمغ 

دهد یم  تبرغ  يوب  هنیدم 

دراب یم  هودنا  اوه 

هراظن هب  ار  خلت  یتارطاخ  هنابیرغ ، یتوکس  رد  مشاه ، ینب  ياه  هچوک  دنرادغاد و  راوگوس و  اه  هظحل 

! تسا هتسشن 
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، دندش یمن  دراو  هناخ  بحاص  هزاجا  یب  ناگتشرف ، هک  يا  هناخ  یحو ، هناخ 

!؟ تسا هتسشن  هبرجت  هب  ار  كاپان  يا  هدع  خاتسگ  دیلپ و  روضح  الاح  هک  تسا  هنوگچ 

! دینش دهاوخن  ار  مالسلااهیلع  همطاف  تاجانم  يادص  زگره  سپ ، نیا  زا  هنیدم 

! درک دهاوخن  سح  ار  مالسلااهیلع  همطاف  روضح  رطع  سپ ، نیا  زا  هنیدم 

! دنک یم  تمسق  هاچ  کی  اب  طقف  ار  شا  ییاهنت  تیاهن  همه ، زا  رت  بیرغ  مالسلا  هیلع  یلع  نایم ، نیا  رد  و 

! دزو یم  ارهز  يوب  هناخ ، هشوگ  هشوگ  رد  زونه 

؟ تسا مالسلااهیلع  همطاف  یب  هک  دراذگب  يا  هناخ  هب  مدق  هنوگچ  مالسلا  هیلع  یلع 

! دنک یم  وگزاب  ار  خیرات  هثداح  نیرت  خلت  هتخوس ، مین  ِرد 

.تسا مالسلااهیلع  همطاف  جنر  تیاکح  هتخوس ، مین  ِرَد 

...دنز یم  یلع  ناج  هب  شتآ  هتخوس ، مین  ِرد 

هام تسا و  بش 

مالسلا هیلع  یلع  تسا و  هام 

! هاچ کی  ادخ و  تسا و  مالسلا  هیلع  یلع 

! تسا هدرپس  یلع  روبص  لد  ياهدرد  هب  شوگ  هک  یهاچ 

...دوب هدنز  همطاف  رگا  هآ !

! دش یمن  هلاس  هدجیه  هاگ  چیه  مالسلا  هیلع  یلع  ِدوبک  سای  شاک 

...هام تسا و  بش 

...و مالسلا  هیلع  یلع  تسا و  هام 

! تفرگ ام  زا  ار  دیشروخ  هک  بش  نیا  زا  ناما 

...زا ناما  بش و  نیا  زا  ناما 
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مادقا ینارماک  دمحم  / مانمگ تقیقح 

نماد نوچ  زونه  نتخوس  هرطاخ  میور و  یم  ام  تساه  هچوک  نیب  اوه  هب  رـس  رابغ  لثم  تساه  هچوک  نیب  اـم  هدـید  میور و  یم  اـم 
رد هتخیر  توکـس  نیا  زا  تساه  هچوک  نیب  اپ ، هلبآ  تیوجتـسج  رد  ام  هاگن  رابغ  هک  نیبب  هنیآ ! يا  تساـه  هچوک  نیب  اـهر  میـسن ،

تساه هچوک  نیب  ادص ، در  هک  نیا  تسادیپ  هاچ  لخن و  ياپ 

هدنام و عیقب  رد  ای  ام  مشچ  مانمگ ، تقیقح  نآ  لابند  تساه  هچوک  نیب  ات  هلصاف  ردقچ  ایآ  یبنلا  دجسم  زا  هک  زاب  وت  زا  مسرپ  یم 
تساه هچوک  نیب  ای 
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یجنپ هجیدخ  / هدش مگ  رازم 

ای تسا و  زییاپ  قشع ؛ ياه  لگ  تماق  هدـیمخ  تسا  هدـش  مگ  راظتنا  زا  یهِم  رد  هنیدـم  تسا  هدـش  مگ  رانا  ایآ ؟ همطاف  تساـجک ،
دعب همطاف و  تفر  و  تسا !؟ هدش  مگ  راد  هلابند  هراتس  رگم  تساپرب  یتمایق  تیالو ، نامسآ  رد  تسا ؟ هدش  مگ  راهب  هدرکن  يادخ 

مگ راید  نیا  رد  همطاف  ماقم  نک  رـس  ناذا  ادـخ  ياضر  ضحم  لالب ! تسا  هدـش  مگ  راقفلاوذ  سوه ، ناـن و  ناـیم  اـج  نیا  شنتفر 
قـشع تمرح  هک  نیا  زا  رتدب  هعجاف  مادک  تسا  هدش  مگ  راگزور  نیا  رد  درم  ناشن  موناخ ! هدمآ  یطحق  ناتنتفر  دعب  تسا و  هدـش 
تـسا هدش  مگ  رازم  کی  یبش  همین  هک  نیمه  تسا  یفاک  تتبرغ  زیگنا  مغ  حرـش  يارب  تسا ؟ هدـش  مگ  رابت  مدـنگ  همه  نیا  نایم 

تسا هدش  مگ  راوس  کی  امش  رابت  زا  نوچ  ...تسا  هدنام  نیچ  هطقن  هّصق  نیا  رخآ  زونه 
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ناریا يوس  زا  تینما  ياروش  همانعطق 598  شریذپ 

هراشا

هعمج

ریت 1382  27

یلوالا 1424 يدامج   18

Jul. 18  . 2003

یناهارف یناچیم  يدهم  / نارکوش ماج 

نوخ و ِلاس  تشه  .دنا  هدـنام  وت  نذا  هنـشت  زارفرـس ، هتخآ و  نانچمه  ام  ياه  غیت  هچ  رگ  دیـشون ، دـیاب  ردـپ ! ار  نارکوش  ماج  نیا 
يزیچ لاس  تشه  .قشع  ِلاس  تشه  دـنتخیرگ و  سفق  زا  هک  ینارتوبک  لصف  لاس  تشه  زاورپ ، تداهـش و  ِلاس  تشه  تعاـجش ،
هنـشت زونه  نم  هنیـس  هک  ردـپ ! ینامرف ، اهنت  .منک  اهریـشمش  ِنداد  لقیـص  فقو  ار  منتـسیز  ِسَفَن  سَفَن  ات  هدـب  ینامرف  ردـپ ! تسین 

.دچیپ یم  دوخ  هب  شطع  زا  شکرت ، هلولگ و 

.دزیخ نایغط  هب  نیمزرس  نیا  ياه  ناشفشتآ  ِمامت  ِلد  زا  نامیا ، ات  ردپ ! ینامرف ، اهنت 

! ...ردپ ینامرف ، اهنت  .زونه  دننافوت  ّسح  زا  زیربل  اهداب  ردپ ! ینامرف ، اهنت 

.دنشاب هتخیر  نم  ِماک  رد  ار  هلاس  رازه  يرهز  ییوگ  يدیشک ، رس  هک  نادنچ  ار  نارکوش  ماج  سپ  تسین ؛ نیا  نامرف  اّما 

.میدرک نینچ  ام  سپ  داهن ؛ دیاب  نامرف  هب  ندرگ  کش  یب 

هک نانچمه  منیب ؛ یم  ار  يدرم  .متـسه  اهزیرکاخ  نیرتولج  تشپ  زونه  ییوگ  هک  دوش  یم  هدـنز  ناـنچ  متارطاـخ  مدـنب ؛ یم  مشچ 
دنک و یم  میسقت  هقوذآ  بآ و  هک  يدرم  ریپ  .دتسرف  یم  تاولص  دنک ، یم  کیلش 
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نانچ نآ  دوش ؛ یمن  هدـید  يدرم  ریپ  رگید  دنیـشن ، یم  ورف  هک  رابغ  درگ و  .دـناشوپ  یم  ار  شفارطا  ظیلغ ، يرابغ  درگ و  ناـهگان 
، هتفرگ شتآ  ِکنات  ریز  زا  شنهاریپ  ياه  هکت  تشاد ، لاـس  هدزیـس  اـهنت  هک  یناوجون  .دوب  هدـشن  هداز  رداـم  زا  ادـتبا  زا  ییوگ  هک 

خاروس سنالوبمآ  دنوش و  یم  باترپ  اه  شکرت  هارمه 

...رگید الاح  دوب و  ینامز  هک  شا  هدننار  دوب و  سنالوبمآ  ینامز  هک  يا  هدش 

ِیمیدق یبوچ و  ِرد  ریوصت  دش ، نفد  وا  اب  دیکشخ و  شنامـشچ  رب  هک  يریوصت  نیرخآ  گرم ، ماگنه  هک  رظتنم  ینز  ریپ  ِنامـشچ 
.دوشگن ار  نآ  ششود ، رب  هیفچ  هشیمه  ِدنزرف  زگره  دشن و  زاب  زگره  هک  دوب  شا  هناخ 

كاخ زا  ُرپ  ربق ، کی  دش و  یم  یلاخ  تخت  کی  زور ، ره  هک  هدش  ییایمیش  ياهرکیپ  زا  ولمم  هک  ناتسرامیب  ياه  تخت  و 

.دندنام رثالادوقفم  هشیمه  هک  ییاهرثالا  دوقفم  يارب  دوب  دای  رازم  همه  نآ  زا  میوگ و  یم  نخس  غاد  همه  نآ  زا  نم 

.دندمآ یم  رب  رسپ  یب  ِناردپ  ِرگج  زا  هک  يزادگ  هنیس  ياه  هّجض  نآ  همه  زا  میوگ و  یم  نخس  گوس  همه  نآ  زا  نم 

هب ار  سدقم  ِنوخ  ِتارطق  همه  ایآ  نیتال ، یکـشم  تاملک  اب  ذـغاک  کی  يور  همانعطق  کی  دوب ؟ هدوهیب  ایآ  مسرپ ، یم  شیوخ  زا 
دنچ دـیاب  ردـپ  و  تشاد ؟ ار  نوخ  ِتقاط  یِک  ات  كاخ  نیا  رگم  نیطایـش ؟ رگـشل  لیخ  هرـصاحم  رد  درک  دوش  یم  هچ  اّما  داد ؟ داب 

؟ درپس یم  نامسآ  هب  ار  شیوخ  دنزرف 

دـننک و رمع  رت  هدوسآ  شنامدرم  ات  دیـشون  دوخ  ار  نارکوش  ماـج  سپ  تسا ؛ هدوبن  نیا  زج  ناراـمج  ریپ  هشیمه  هودـنا  کـش ، یب 
دنادب دوش  یم  جراخ  هناخ  زا  هک  يردپ  حبـص ، ره  دنیـشنب و  اهنآ  هناخ  رب  دیاش  هک  یکـشوم  چیه  هغدغد  یب  دـنباوخب ؛ رت  هدوسآ 

ات دیـشک  رـس  ریپ  ار  ارهز  ماج  .تسا  هدشن  ناریو  شا  هناخ  تسا و  هدنز  زونه  هک  دراد  يدـنزرف  ددرگ ، یم  زاب  هک  ماگنه  بش  هک 
.دزیرن ورف  شنامدرم  يولگ  رد  هرطق  هرطق 

! ینیگنس ياهب  هچ  دوب و  هتخادرپ  موق  نیا  ار  كاخ  نیا  زا  تسارح  ِناوات 

یب یکـشوم ، یبمب و  چـیه  ِساره  یب  دـش ؛ هریخ  ناگراتـس  نامـسآ و  هب  ناتـسبات  ياه  بش  دوش  یم  تسا و  شمارآ  ِهاـگ  کـنیا 
تنابرهم شوغآ  هب  تنادنزرف  شاب ، هدوسآ  نطو ! يا  .یگوس  یغاد و  چیه  ساره 

.دنا هتشگزاب 
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راظتنا يوبس  زا 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  مالک  رد  جع ) ) نامز ماما 

ینامزدمحم داوج  / هدولآ رابغ  ياه  هنعط  ربارب  رد  متسیا  یم 

یم وت  زا  هناراودـیما  هتخود و  نامـسآ  هزاورد  هب  مشچ  تیناـسنا ، تلادـع و  نیگنـس  ياـهب  نیا  مالـسلا ، هیلع  یلع  نب  نیـسح  و  ... 
دنچ ره  دشخب ؛ یم  یگریچ  نایدا  یمامت  رب  ار  قح  نید  دزاس و  یم  هدنز  نآ  ندرم  زا  دعب  ار  نیمز  وا  طسوت  دنوادخ  : » هک دـیوگ 

(1) «. دیاین شوخ  ار  ناکرشم 

نیمز رب  هک  یکاپ  ياه  نوخ  ریسفت  تسا و  مالسلا  هیلع  نیـسح  نتفر  نامجرت  یتسه ! تقیقح  مامت  ياو  تلادع  همه  يا  وت ، ندمآ 
.دش هدیشاپ  هتخیر و  نامسآ  و 

یم شوگ  هب  هتخانـشن  اورپ  ياه  يروالد  ههوبنا  زا  شیپ ، لاـس  يدـنَا  رازه و  هک  يراعـش  ندز  هناوج  ندـش و  زبس  ینعی  وت  ندـمآ 
.دیسر

نامـشچ زا  ینارگن  هک  يا  « هنیکـس  » نتفای شمارآ  خیرات و  رغـصا »  » ندش گرزب  ینعی  تیرـشب ! يوزرآ  نیرت  گرزب  يا  وت  ندمآ 
.دوب ادیوه  وا و  رارق  یب 

.دیشک ایند  نیا  رد  ار  سفن  نیرخآ  هنادیماان  هک  سابع »  » نابل رب  دنخبل  نتشاک  ینعی  وت  ندمآ 

ار خیرات  هرهچ  زونه  نآ ، زوس  انشآ  هلعش  هک  ییاه  هلان  مایتلا  تسـشن و  البرک  ناتـسمغ  نت  رب  هک  ییاه  مخز  همه  زا  ماقتنا  ینعی  و 
.مالسلا هیلع  نیسح  ناکدوک  ياه  هلان  دنازوس ؛ یم 
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، دنا هدرپس  رس  يربخ  یب  هناخمخ  رد  هک  نانآ  دنخشین  زیت  غیت  هچ  رگا  تیناسنا ! ياهدرد  یمامت  نامرد  يا  میتسه ، وت  راظتنا  رد  ام 
.دنزادنا مخز  شقن  نامحور  ِنت  رب 

دـنریگ و رخـسمت  هب  ار  اـم  دـیوگ ، یم  مالـسلا  هیلع  یلع  نـب  نیـسح  نادیهـش ، ـالوم  ماـما و  هـک  هنوـگ  نآ  هـچ  رگا  مـیرظتنم ؛ اـم 
.دننک راکنا  دوخ  نیگنن  ياه  هدنخ  اب  ار  نامیاهرواب 

: دومرف یم  ام  ماما  يرآ !

رارق رازآ  دروم  دننام و  یم  تباث  دوخ  نید  رب  يا  هتـسد  دـنوش و  یم  دـترم  نآ  رد  ناناملـسم  زا  ییاه  هورگ  هک  تسا  یتبیغ  ار  وا  »
عقاو ماـگنه  هچ  تسا -  تسار  رگا  دـییوگ -  یم  هک  ار  يا  هدـعو  نیا  دوـش : یم  هـتفگ  رخـسمت ] يور  زا   ] ناـنآ هـب  دـنریگ و  یم 

(1) «. دش دهاوخ 

.تفگ میهاوخ  وت  زا  داتسیا و  میهاوخ  دولآ  رابغ  ياه  هنعط  نیا  ربارب  رد  ام 

.دشاب هدنام  تمایق  هب  زور  کی  اهنت  رگا  یتح  ییآ ؛ یم  هک  میراد  رواب  ام 

هنهک ياه  مخز  يارب  يوش  یم  یمهرم  دروآ و  یهاوخ  ناغمرا  ار  قشع  طسق و  لدع و  ام  يارب  دوخ  نابرهم  ناتسد  رد  ییآ و  یم 
.تیرشب تعیرش و 

ربارب رد  هک  یسک  دیـشاب ! هاگآ  : » دومرف شنخـس  نایاپ  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نامیالوم  هک  ارچ  مینام ؛ یم  رظتنم  میتسیا و  یم  ام 
«. تسادخ لوسر  باکر  رد  نز  ریشمش  دهاجم  هیاپمه  دزرو ، تماقتسا  دوخ  ماما  تبیغ  نامز  رد  اه  بیذکت  اهرازآ و  نیا 

قح لوسر  باکر  رد  میدـید و  یم  نینح »  » و ربیخ »  » و ردـب »  » رد ار  دوخ  مان  هک  دوب  نیا  اـم  يوزرآ  نارظتنم ! يـالوم  نم و  ياـقآ 
مالسا ردص  نارواگنج  نایم  رد  ار  شیوخ  مان  ات  میتسیا  یم  وت  نانمشد  نادرخ و  یب  نابز  مخز  ربارب  رد  نونکا  میدز ؛ یم  ریـشمش 

.مینک تبث 

ینمیا ینیسح  یلعدیس  / راذگب ام  مشچ  رب  مدق 

تبیغ ریزگان  ياهزور  رد 

، تسا یتلادع  یب  مخز  ياه  هنایزات  راتفرگ  نامز ، هناش  هک  ینرق  رد 
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، دزوس یم  یلاسکشخ  بت  رد  نیمز  ياه  بل 

دنا هتسب  خی  هفطاع  ياه  همشچ 

، تسا هدش  ناشدرس  ناتخرد  و 

، میدنبن تتلادع  راقفلاوذ  غیت  هب  لد  هنوگچ 

، مینیشنن هثاغتسا  هب  ار  تروهظ  ناراب 

میناوخن هبدن  ار  تروضح  ینابرهم  لالز 

!؟ مینامن تهاگن  باتفآ  راظتنا  رد  و 

! اقآ

؟ تسین سیخ  تندمآ  هار  هب  مشچ ، مادک 

؟ تسا هدرپسن  تیاه  ماگ  نینط  هب  لد  شوگ ، مادک 

؟ تسین هارمه  وت  ناوخ  بیُِجی » ْنَم  ْمأ   » ياه بل  اب  بل ، مادک 

!؟ دپت یمن  وت  يارب  قشاع  لد  مادک 

؟ یتسین يراج  تسد  نیمادک  تونق  رد  وت 

؟ درادن ار  وت  نارکمج  يوب  هبنش ، راهچ  نیمادک 

؟ تسا هدیشچن  ار  هبدن  معط  هعمج ، نیمادک 

؟ مینیشنب هوکش  هب  ار  متس  مادک 

؟ مینک لد  درد  نحل  مادک  اب 

؛ مییوگب هعمج  حبص  مادک  بارطضا  زا 

هعمج رصع  مادک  ترسح  زا 

!؟ بورغ مادک  ياه  یگنتلد  زا 
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ییآ یم  هک  مناد  یم 

يروآ یم  دوخ  اب  ار  راهب  ییآ و  یم 
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ینک یم  افوکش  دنخبل  هب  ار  اه  هچنغ  ياه  بل 

ینک یم  میسقت  ناتخرد  نایم  تلادع  هب  ار  توارط 

ینک یم  میهس  ینابرهم  رد  ار  اه  لد  همه 

یهد یم  اشامت  تصرف  اه  هنیئآ  هب 

دنناوخ یمن  هبدن  رگید  اه  هنیدآ  ییآ و  یم 

دنریگ یم  تباجا  گنر  اه  تونق 

دنام یمن  هتسکش  یلد  رگید 

دوش یمن  زاب  هوکش  هب  یبل 

دزیرگ یم  اه  يرباربان  لاگنچ  زا  نیمز 

دوش یم  تلادع  ریزگان  ناهج 

دنام یمن  نیمز  رد  يراکمتس  چیه  هشیر 

دنکش یم  مه  رد  نازواجتم  تکوش 

دوش یم  هتسسگ  بیرف  گنرین و  ياه  هتشر 

؛ میا هتسخ 

تخاونکی لصف  راهچ  زا 

یپ رد  یپ  ياه  ناتسمز  زا 

راهب یب  ياه  هظحل  زا 

راتفرگ ياهزور  نیا  زا 

رارکت همه  نیا  رارکت  زا 

نامنامشچ
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؛ دنا هتسب  لیخد  تیاه  ماگ  حیرض  هب 

! راذگب ام  مشچ  رب  مدق 
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مادقا ینارماک  دمحم  «/ اه نرتسن  زاین  هبدن ، »

کشا و ياکنخ  هبدـن ، رگـشزاون  میـسن  رد  ات  مزیوآ ، یم  دولآ  راظتنا  ياه  هرجنپ  هب  ار  میاـه  مشچ  مزیخ و  یم  رب  اـه  حبـص  هعمج 
.منک سح  ار  سامتلا 

.یندشن مامت  ِياه  هنارت  ِییاشامت  يوپاکت  رد  مزیر ؛ یم  کشا  مزیخ و  یم  رب  اه ، حبص  هعمج 

تسین نم  هعمج  حبص  زاین  هبدن ،

تسا اه  نوران  اه و  نرتسن  زاین  هبدن ،

.تساه ناسنا  یجنران  يایند  زاین  هبدن ،

تسا ناراب  ياه  هظحل  هدننیرفآ  هبدن ،

.تسا یناحور  منرت  نیرت  یبآ  هبدن ،

.ما هتفای  دشر  ما ، یکدوک  ياه  يزاب  مه  نیا  کشا ، اب  ما و  هدش  گرزب  هبدن  اب  نم 

.تسا یناراب  حبص  کی  هصالخ  هبدن ،

.هفطاع نیرتزیربل  تسا و  هطبار  نیرتزیخ  رحس  هبدن ،

.روهظ مّسبت  تسا و  رون  مّلکت  هبدن ،

روهظ هنییآ  تسا و  روعش  نویش  هبدن ،

.یباتفآ يریوصت  زا  دودحمان  يرّوصت  تسا و  دولآ  هم  يراظتنا  هبدن ،

.تسام هداس  ياهرواب  هداس  لاّیس و  تیمیمص  هبدن ،

.اهامن ناسنا  ریگارف  یهایس  رد  تسا  خیرات  نشور  راگدنام  نیرتدننام  یب  هبدن ، و 

یناهارف یناچیم  يدهم  / غاد ییانشور  هرطق  کی  هنشت 

.هدیشک اهربا  رب  رس  ياه  هوک  نیرتروبعلا  بعص  رد  نیمز ، ياهراغ  نیرترود  هب  مزیرگ ؛ یم 

.دنا هدیتلغ  ورف  بش  تاعاس  نیرت  کیرات  رد  هک  یماگنه  رود ، ياه  لگنج  قیمع  رد  مزیرگ ؛ یم 
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.اهرهز نیرت  هدنشک  هب  هتشغآ  دشاپ ؛ یم  نوریب  دشارخ و  یم  ار  ما  هرجنح  نم ، يا  هرقن  ِدایرف 

.تسا هدش  ّدلوتم  نم ، نادواج  ِدازمه  زاغآ ، زا  ییوگ  هک  هدینت  مناوختسا  هب  نادنچ  درد 

نیرت یهانتی  ِتمـس ال  هب  دومع  منازیخ ، یم  رب  اهتنا  زا  ار  مرو  هلعـش  ِتسد  ود  ره  .هدـنام  شیوخ  زا  شیوخ و  یب  منم ؛ نیا  کـنیا 
.دنا هتفاین  ار  یعیسو  قفا  زگره  نم ، ناوتان  ِنامشچ  ود  ره  هچ  رگ  دنراد ؛ ار  شندید  ِناوت  منامشچ  هک  یقفا 

یم شیوخ  زا  مزادـگ و  یم  شیوخ  رد  .دـشاب  هتـسشن  نآ  رب  يا  هقعاص  هک  یتخرد  ناـنوچ  هداتـسیا ، دـق و  ماـمت  مشک ؛ یم  هلعش 
.مکچ

.تسشن دهاوخن  ورف  وت  ياوآ  میسن  ياکنخ  هب  زج  ما  هدنزادگ  مرُه  یجان ! يا  يوش ! یم  رارکت  منتخوس  رد  هک  یمان  نیرخآ  يا 

؟ تخیر دهاوخ  نم  نونجم  شوگ  هب  تقو  هچ  رخآ  يا ، هداد  رس  ولگ  زا  هک  يدایرف  وگب ، نم  اب 

.دنتسین يزاون  مشچ  یگدنشخرد  نوئن ، ياهولبات  .ما  هدیدن  ار  اه  هراتس  هک  تس  يرید 

.دنک یم  غیلبت  ار  تمیق  نارگ  سانجا  گنراگنر ، ياه  هاگشورف  نیرتیو  تشپ  باتهم ، هک  تس  یتّدم 

اه ناتـسربق  يارب  ار  نامیا  هک  یتقو  زا  کش ، یب  .دـنداد  مناشن  ار  ناتـسروگ  دوبن ؛ یهاگـشورف  چـیه  رد  مدرک ؛ وجتـسج  ار  نامیا 
ِزمرق ياه  یهام  سپاولد  زونه  نم  دـینک ، رواب  اما  دـنا ؛ هدرک  رت  کـیدزن  نامـسآ  هب  ار  اـم  هقبط ، دـنچ  ياـه  جرب  اـهنت  میتشاذـگ ،

.متسه گرزبردام  ِتایح  ِضوح 

.زین ایند  ِزمرق  ياه  یهام  همه  میا و  هدنام  كورتم  ود  ره  گرزب ، ردام  نم و 

وت اب  يرمع  هک  ینابز  هب  میوگ  یم  نخس  وت  اب  نم  اقآ ! نک  شوگ  نم  هداس  لد  درد  هب  .تسین  ییایلوخیلام  کی  هتفشآ  ِروطس  نیا 
.یناد یم  کین  هک  ینابز  هب  ما ، هتفگ 

باتب ام  رب  .تسا  هتـساخرب  مبلق  هطقن  نیرت  قیمع  زا  مرجال  هتخیر ، نم  ِملق  رب  هک  هچ  نآ  یناد  یم  بوخ  وت  اّما  الوم ! مناد  یمن  نم 
، راظتنا رد  سپ  .درک  یهاوخ  عولط  يزور  کش  یب  دیشروخ ! نیرخآ  يا 

.تسا هدنام  هدوشگ  نانچمه  هک  یقفا  نیرخآ  هب  مزود  یم  مشچ 

.دنام دهاوخ  نادواج  نیمز  رد  هک  تس  يا  هژاو  اهنت  قشع ، درک و  دهاوخن  بورغ  زگره  عولط ، نیرخآ  نیا  کش ، یب 
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؟ مریگب دیاب  یغارس  ناتمادک  زا  ار  شیوخ  غیرد  یب  قوشعم  قشاع ! ياهداب  يا 

.دنا هدوب  لگنج  دیشروخ و  نیب  هلصاف  هشیمه  هایس ، ياهربا  کش ، یب 

.ما هدنام  مومسم  دکار و  ياه  بآ  زا  راشرس  تس  يرید  هک  مهاوخ ؛ یمن  ناراب  نم 

.مغاد ییانشور  هرطق  کی  هنشت  تساه ، لاس  هک  دیهدب  مناشن  ار  دیشروخ 

ینوطالقس میرم  /!؟ فرط همه  میسن  يا  ییاجک 

میدز هرگ  راهب  هب  ار  دنفسا  رازه 

میدیچ اهدبس  رد  ار  ناتسبات  رازه 

میدناود مشچ  ار  زیئاپ  رازه 

میدیئوب هچیرد  رازه  زا 

میدیسرپ هدنرپ  رازه  زا 

تسا يردب  رد  هایس  ياه  لاس  نامه  زونه  و 

تسا یهانپ  یب  خلت  ياهزور  نامه  زونه  و 

تسا یگنتلد  ياه  هعمج  نامه  زونه  و 

تسا تباجا  یب  ياه  هبدن  نامه  زونه  و 

تسا هتخانشان  ياهزار  نامه  زونه  و 

گنگ ياهرصع  نامه  زونه  و 

زیچان ياهدیما  نامه  زونه  و 

كدنا ياه  یشوخ  لد  نامه  زونه  و 

ناوارف ياه  یتخبدب  نامه  زونه  و 

رامش یب  ياه  یکیرات  نامه  زونه  و 
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شوماخ تلادع  نامه  زونه  و 
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موادم ياه  يراتفرگ  نامه 

رادیاپ ياه  میسن  نامه 

اوران ياه  تمهت  نامه 

یپ رد  یپ  ياه  تبیغ  نامه 

! دنوشن وراج  تندمآ  يارب  رگا  اه ، هچوک  نیا  مشچ  رد  راخ 

! دننکن وزرآ  ار  وت  رگا  قیاقد ، نیا  مشچ  رد  راخ 

! دوش دیماان  ار  تندمآ  دیما  رگا  راگزور ، نیا  مشچ  رد  راخ 

! دننکن یهار  هب  مشچ  ار  وت  رگا  اه ، هداج  نیا  مشچ  رد  راخ 

يا هتخانشان  ناهج  مامت  هب  قلعتم  وت 

ینامسآ ياه  باتک  ناهج  مامت 

نیمز ياه  یناسنا  ناهج  مامت 

ناگتشرف ناهج  مامت 

تاملک ناهج  مامت 

اه يربارب  ناهج  مامت 

اه يرباربان  ناهج  مامت 

اه يردارب  ناهج  مامت 

اه يرداربان  ناهج  مامت 

يا هتسخ  ياه  هچوک  مامت  هب  قلعتم  وت 

هدش هداد  تراشب  تندمآ  لیجنا ، رد 

تاروت رد 
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دراد روبز  رد 

ملسو هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ءایعشا  یبن ، لایناد  باتک  رد 

اهودنه ینوهکاش  باتک  رد 

کساب رد 

90 ص :

هرامش 50 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 149زکرم  هحفص 127 

http://www.ghaemiyeh.com


.يا هنشت  ياه  ناج  ناهج  مامت  هب  قلعتم  وت 

هتفرگ رابغ  ياه  ینادعمش  همه  نیا  زا  غیرد 

یهت ياه  نادلگ 

زیربل ياه  ناتسروگ 

! کشخ ياه  هفایق  و 

فده یب  ياه  ناراب  همه  نیا  زا  غیرد 

! لیلد یب  ياه  نابایب 

همه نیا  زا  غیرد 

، گنگ ياه  تشونرس 

! یگدوهیب ياه  لاجم 

ینالوط ياه  ندماین  همه  نیا  زا  غیرد 

! مهرد ياه  تشونرس 

! ریذپان بانتجا  زور  يا  ییاجک ،

! قیمع ياه  قیاقد  تباجا  ییا  ییاجک 

هفقو یب  نابرهم  يا  ییاجک 

! غیرد یب  تبحم 

فرط همه  میسن  يا  ییاجک ،

! وس همه  هدیپس 

! زبس هدنکارپ  زادنا  مشچ  يا  ییاجک ،

! دنخبل ناماوت  زور  يا  ییاجک ،
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؟ دننک هچ  دنریگن ، رابغ  رگا  اه  هنییآ 

؟ دننک هچ  دشابن ، زیچان  رگا  اه  یتخبشوخ 

؟ دننک هچ  دنوشن ، بارخ  رگا  اه  لد 

؟ دنک هچ  دنزن ، میقتسم  رگا  ناراب 
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؟ دنک هچ  درابن ، تسار  رگا  دیشروخ 

.دنا هدیمخ  اه  نابایخ 

.تسا هتسخ  نیمز  ناوناز 

.تسین ناراب  ناج  رد  یقمر 

.دنرادن اشامت  معط  اه  مشچ 

.دنا هراچ  یب  اه  هچیرد 

.دنا هلچلچ  یب  اه  فقس 

تسا یتخبدب  نیمز  نیمز ،

تسا یگراوآ 

.تسا يراسمرش 

.تسا گرم  نیمز 

! رامیب تفگنه  ياه  هماگنه  نیا  داب  گرم 

! ریقف ياه  همانلاس  نیا  داب  گرم 

! ترارش ياه  هقیقد  نیا  داب  گرم 

! درد یب  میقع  ياه  فرح  نیا  داب  گرم 

! مینزن ادص  ار  وت  رگا  نامداب  گرم 

! میناوخن اعد  تیارب  رگا  نامداب  گرم 

! مینکن وزرآ  ار  تترایز  رگا  نامداب  گرم 

! میشاب وت  ریغ  هچ  ره  دای  هب  رگا  نامداب  گرم 

! میریگن الاب  تسد  تیارب  رگا  نامداب  گرم 
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دنا هداتفا  نیمز  ناج  هب  اهولاز 

دنا هداتفا  نید  ناج  هب  اه  هنایروم 

.دنا هدرک  زیت  نادند  اه  گرگ 

.دنا هتفرگ  اهرام  ار  اه  هنزور 

92 ص :

هرامش 50 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 149زکرم  هحفص 131 

http://www.ghaemiyeh.com


.دنا هدش  راه  اه ، مشچ 

.تسین ناماه  هزوک  رد  یبآ 

.تس یهت  ناماه  تسد 

.تسا نوگ  شین  ناماه  نابز 

.تسا هدنشک  ناماه  هدنخ 

! میشابن قشاع  ار  وت  رگا  داب  نامگرم 

مادقا ینارماک  دمحم  / مشیدنا یم  وت  هب  اهرصع  هعمج 

.درک دهاوخن  نشور  ار  نآ  نامز  دنوادخ ، زج  وه ؛» ِّالا  اِهْتقِول  اهیّلَُجی  «ال 

.دنز یم  جوم  ناقشاع  ياه  مشچ  رد  وت ، ياشامت  ِيانمت  دنا و  هدش  هدیشک  تسد  رود  ياه  هراتس  ات  تراظتنا ، رد  اه  تسد 

.تسا هدش  ینالوط  راظتنا  دح  زا  رتشیب  بش ،

درادن ار  دوخ  زا  روبع  تأرج  وت ، یب  بش 

«. درادن ندش  ادرف  تأرج  ، » وت یب  بش 

.دنز یم  جوم  نابایب  رد  نابایب  یگروش ، لد  تسا و  هدیسر  دم  ّدح  نیرتالاب  هب  اهایرد ، ِیگدیروش 

.ییایب وت  ات  دنا ، هدیکشخ  اه  بل  يور  رب  اه  هزاجا  مامت 

هدکهد تمس  هب  دهد ، یم  همادا  شیوخ  هار  هب  هِم  هک  یلاح  رد  یناوخب ؛ ار  ناهج » یتخبشوخ  هنارت   » وت ات  دنرظتنم ، اه  شوگ  مامت 
.هآ لکش  يا  هدکهد  تمس  هب  یناراب ، يا 

.دراد وت  ياه  مشچ  شراب  نازیم  هب  یگتسب  راهب ،

ِدَْعب نِم  ِرُوبَّزلا  یف  اـْنبَتک  ْدََـقل  َو  : » هک یمد  یم  روص  رد  شیوـخ  يدوواد  همغن  اـب  ییآ و  یم  هک  مشیدـنا  یم  وـت  هب  اهرـصع  هعمج 
(1) «. نوُِحلّصلا َيِدابِع  اُهثرَی  ضرَألا  َّنأ  ِرْکِّذلا 
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، تتشگنا رثا  هک  وت  هب  ترورپ ، نامسآ  ياه  تسد  هب  دتفا ، یم  وت  ياپ  هب  هک  يزاین  دنلب  ِتماق  هب  مشیدنا ؛ یم  وت  هب  اهرصع  هعمج 
.تسا هدومن  لح  شیوخ  رد  ار  بادرگ  هک  تسا  يداب  درگ 

دوجو يراـظتنا  چـیه  رگید  درک و  مهاوـخ  دود  هراتـس  وـت  يارب  دنپـسا ، ياـج  هب  ییآ و  یم  هک  مشیدـنا  یم  وـت  هب  اهرـصع  هعمج 
.تشاد دهاوخن 

.ینکب اهرصع  هعمج  يارب  يا  هشیدنا  دیاب  هک  وت  هب  مشیدنا ؛ یم  وت  هب  اهرصع  هعمج 

یبیط دیهان  / یتسه لاصتا  هریجنز  يا 

.دوب دهاوخ  اپ  رب  یتسه  یشاب ، هک  وت 

.دنوش یم  زیربل  اه  هرفس  تا ، ینارون  وترپ  زا  یباتب ، هک  وت 

.دنا هداتسیا  ياج  رب  هک  تسوت  دوجو  نُمی  زا  نیمز  نامسآ و 

زا مدرک و  زاورپ  توکلم  هب  وت  دای  مان و  اب  هناقشاع ، یتولخ  رد  نم  تسوت ؟ ناتـسد  رد  همه  یتسه  ياهدیلک  هک  یتسیک  وت  یتسار 
، دـنکارپ یم  ار  راظتنا  رطع  دـپت ، یم  یتقو  ناشبلق  هک  نانآ  همه  يارب  تسا ، -  شتاغوس  نافرع  قشع و  اهنت  هک  اـج  نآ  اـج -  نآ 

.مدروآ تاغوس 

اعد ياـه  باـتک  روطـس  هب  مشچ  متـشگزاب و  یتـقو  دوب و  وت  یناروـن  ناتـسد  رد  شنیرفآ  یماـمت  هتـشر  هک  مدـید  اـج  نآ  رد  نم 
: دناوخ یم  شیاهاعد  رد  یسک  هک  مدینش  مدید و  نم  .دش  زاب  وت  يور  هب  مبلق  يوسارف  زا  يا  هرجنپ  مدوشگ ،

(1) «. اْینُّدلا ِتیََقب  ِِهئاقَِبب  يذَّلَا  یَجرُْملَا  ُّيدْهَْملا ، ُرَظَْتنُْملا  ُِمئاْقلا  ُفَلَْخلا  ُهَّجُْحلا  َُّمث  »... 

هب دیما  مشچ  هک  تسا  جع ) ) يدهم ترـضح  رظتنم ، ماما  ادـخ ، راکـشآ  تّجح  مالـسلا ) هیلع  يرکـسع  ماما   ) وا زا  سپ  و  ینعی ... :
.تسا یقاب  ایند  شیاتس  هب  هک  یسک  نآ  تسوا ؛ يوس 

يرَْولا َو قِزُر  ِِهنُْمِیب  و  : » هک درک  یم  يراج  ناـبز  رب  ار  شدازنامـسآ  ياـهرواب  درک و  یم  فارتعا  شدوجو  ياـفرژ  زا  هک  مدـید  و 
«. ارْوَج اْملُظ و  ْتَِئُلم  ام  َدَْعب  ًالدع  اطِسق و  َضرالا  ُهّللا  ُاَلْمَی  ِِهب  ُءاَمَّسلا َو  ُضْرَالا َو  ِتَتَبَث  ِهِدوُجُِوب 
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، دنوادخ هک  تسوا  ببـس  هب  تساجرب و  ياپ  نامـسآ  نیمز و  وا  دوجو  هب  دـنروخ و  یم  يزور  مدرم  هک  تسوا  تکرب  هب  و  ینعی :
.دشاب هدش  رپ  روج  ملظ و  زا  هک  نآ  زا  سپ  دنک ؛ یم  داد  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز 

.تانئاک تساج  رب  اپ  وت  مشچ  هشوگ  هب  یتسه و  دخرچ  یم  وت  رادم  رب  هک  یتسار  هب 

دیور و یم  هایگ  دبات ، یم  دیـشروخ  هک  تسوت  هاگن  هیاس  تکرب  هب  ددنخ و  یم  هناتـسم  یتسه  ناهج  وت ، تیاضر  دنخبل  خـساپ  هب 
.دنناوخ یم  ینامداش  ياه  هدورس  رگیدکی ، تسد  رد  تسد  باتفآ ، ناکرتخد 

ات وت ، روهظ  يارب  بش  دـنار و  یم  بقع  یکی  یکی  ار  اه  هظحل  دزود و  یم  دیـشروخ  ياهوترپ  رب  مشچ  وت  رادـید  دـیما  هب  حـبص ،
.دنک یم  يرامش  هظحل  روهظ ، حبص  ندمآ  يارب  دفاکش و  یم  ار  قلخ  دناوخ و  یم  دورس  رجف  عولط 

! یتسه لاصتا  هریجنز  يا  یهلا ، ياه  هنیرفآ  يوربآ  يا  ایب  ایب ،

دیفس هحفص  یگنرین ، چیه  دنیـشن و  یمن  تعیبط  رب  یهایـس  زا  یگنر  چیه  دوش ، نایامن  یتیگ  هرهچ  رب  هک  وت  دنخبل  ییایب و  هک  وت 
.دنک یمن  هدولآ  رابغ  ار  اه  یگنرکی 

! يدنوادخ تیاده  هتسه  يا  یهلا ، ياه  هنیرفآ  يوربآ  يا  ایب ،

یناخ ازریم  یلع  / وت مان  میرح  رد 

! ییانشآ ِنشور  ياه  همشچ  راختفا  بیرغ  ياه  تشد  ِرالاس  لالز ! ياه  همشچ  ياقآ 

.ریس ینامسآ ، ناگنشت  دنوش و  یمن  ریپ  زگره  وت  مان  مارتحا  هب  بیرغ ، ياه  هچوک  نیا 

.اهدور اه و  هوک  رب  تمان  تسا  كربت 

.یتسه توهرب  نیمزرس  رد  تسا  قشع  باجیا  وت ، دوجو 

.دنا هتشادن  یهاگ  هیکت  وت  زج  هک  بیرغ  هتسکش و  ياه  لد  يارب  تسا  ینما  هاگیاج  وت ، مان  میرح 

؛ بایرد ار  بیرغ  ياه  مشچ  نیا  .دنک  یم  عولط  ما  هتـسخ  نهذ  رد  هک  تسوت  دای  دیـشروخ  دنک ، یم  بورغ  باتفآ  هک  هعمج  ره 
! ...ار هدیکشخ  ياه  همشچ  نیا 

.داتسیان درک و  يراج  نابز  رب  ار  وت  مان  دوش  یمن 
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! تسیرگ هعمج  ياه  بورغ  وت ، دای  یب  دوش  یمن 

باتب نم  ساسحا  فیحن  رکیپ  رب  باتفآ ! لالز  يا 

یم بآ  مزوس و  یم  مبیرغ ، دوخ  يانـشآ  ِراید  رد  هک  منم  نیا  .شیوخ  رهـش  رد  ینام  یمن  بیرغ  زگره  اه ! هعمج  يانـشآ  يالوم 
.تسین يا  هناهب  ار  منتسیز  دشابن ، وت  رگشزاون  تسد  رگا  موش و 

.تساه مغ  عومجم  تسین ؛ هعمج  وت  یب  هعمج  درادن ، ییانعم  وت  یب  هعمج  ییوت ؛ اه  هعمج  نتسیز  هناهب 

مادقا ینارماک  دمحم  / هداتفا سفن  زا  ياه  مالس 

! یناراب توافت  يا  درادن  يدننام  هیبش و  هعمج ، ياه  بورغ  ياه  مغ 

هبترم رازه  يا  متفین ، اج  وت  هاگن  زا  ات  مرگن  یم  نامـسآ  هب  هناخدور و  زاوآ  زا  راشرـس  هنارت و  منرت و  زا  مزیربل  هعمج  ياـه  بورغ 
! یناراب ياه  هرازه  زا  رت  یناراب 

.دنیوجتسج رد  ار  وت  هک  ییاه  کشا  هب  مرگن ؛ یم  شیوخ  هب 

: هک زیرب  میور  ورس  رب  ار  هراتس  زا  یناراب  یناراب ! ياه  هرازه  زا  رت  یناراب  هبترم  رازه  يا 

دنک نام  سیخ  رگم  هراتس  زا  یناراب  »

«. دنک نام  سیدق  دیوشب و  نامرفک  زا 

رت نوزفا  رهم  هناور  ار  دوخ  کچوک  ياه  هیامرـس  نازرل  نازرل  دـنا و  هداهن  نس  هب  اپ  هک  ییاه  کشا  اب  مرگن ، یم  اه  تسدرود  هب 
لگ زا  یهاتوک  لاجم  رد  ار  هداتفا  سفن  زا  ياه  مالـس  ینزب و  مقر  ار  خـیرات  بش  نیرت  هاتوک  ییایب و  ات  دـنک  یم  ترامـش  یب  زا 

.یشخب هرابود  یتصرف  ندرک ،

هیرگ یناهگان  بیش  زا  رتریزارس  موش ، یم  يراج  وت  تمس  هب 

.دنوش زبس  هشیت  زا  هن ، هک  هشیر  زا  اه  هشیدنا  هک  ایب 

! تسا هدز  کتش  اه  هرجنپ  هناتسآ  رد  رون  تسا و  هدروخ  كرت  هدرمژپ و  اه  بل  يور  رب  مّسبت  هک  ایب 

! دنیوج یم  ار  وت  رود  کیدزن و  دنیوگ و  یم  وت  زا  نمشد  تسود و  هک  ایب 

! دنریگ رت  هزات  یسفن  تیاه  ماگ  يادص  زا  ات  دنا  هداد  نیمز  هب  شوگ  اهرازین ، مامت  هک  ایب 
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! تسا هدومن  یگفالک  فالک  ریگرد  ار  ام  ياه  هیوگاو  اه و  هیوم  راگزور ، هک  ایب 

، یهلا تسد  هک  ناس  نآ  زادنا ؛ نایرج  هب  ار  ناقساف  هدیشوپ  ياه  هدنرپ  یلاشوپ و  ياه  هشوپ  ایب و 

! دناشک یتسین  هب  لین ، نایرج  رد  ار  نوعرف 

! زورفایب ار  تفرعم  غارچ  زومایب و  اه  غارچ  مامت  هب  ار  تفرعم  ایب و 

.متفا یم  تیاپ  تسد و  هب  هک  مشاب  یسک  نیلوا  مراد  تسود 

! راذگب شیامن  هب  شراقفلاوذ  هقراب  رد  ار  قحلا » عم  یلع   » تسا و مالسلا  هیلع  یلع  اب  قح  هک  هدب  ناشن  ایب و 

! هد رارق  شیوخ  نابرهم  ياه  تسد  ِششوپ  تحت  ار  ناهج  ایب و 

نیا اه -  هژاو  ات  هدب  هزاجا  ایب و  نک ! توعد  ناراب  ّدلوت  نشج  هب  ار  يرون  ياه  لاس  مامت  ایب و 

! دنوش هدیشک  دنب  هب  زاس ، نادنز  زادرپ و  هژاو  ياه  غیت  نیا  خلت ، ياه  نابز  دنیآ و  رد  نخس  هب  هتسب -  ياه  نابز 

! دننک رشتنم  تارذ  یمامت  نهذ  رد  ار  وت  مان  همهاو ، یب  ياه  هژاو  ات  هدب  هزاجا  ایب و 

! امن وحم  شوخ  تبحم  ِگنر  یبآ  لالز  رد  ار  اهرظن  فالتخا  نک و  زارط  مه  شیوخ  ياشامت  حطس  اب  ار  ایرد  ایب و 

يربا هک  ییادرف  راپسب ؛ ینافوت  ياهاپ  رد  ار  هتفرگ  ياه  سوناف  ییانشور  یناراب ، ییادرف  رد  ایب و 

.ینافوت تسا و 

يریخ یلع  / تبرغ ياه  هلعش 

هچ ره  ینک  یم  نامگ  هک  هنوگ  نآ  تسا ؛ هدروخ  دنویپ  اهرصع  هعمج  اب  ناهج  ياه  بورغ  نیرت  نیگمغ  هک  تسا  يزار  هچ  نیا 
.تسا هدش  ریزارس  تا  هنیس  هب  يراد  غارس  ملاع  رد  هودنا 

يایرد هب  لد  دـیاب  ینک  یم  نامگ  .ینک  کیدزن  لصو  هریاد  هب  ار  دوخ  ینزب و  كاـچ  لد  رب  ار  قارف  هماـج  دـیاب  ینک  یم  ناـمگ 
.يرپسب كاخ  هب  ار  ینیشن  هشوگ  ینک و  مایق  دیاب  .يوش  هقرغ  روضح ، ریسکا  نتفای  یپ  رد  ینزب و  راظتنا 

.ندز هرگ  هبدن  اب  ار  دهع  ياعد  ینعی  راظتنا  تسا و  راظتنا  رد  هراچ 
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.ندیود لد  ياپ  اب  ار  ناهج  ياه  هار  مامت  ینعی 

.ندیسر نتفر و  نتخود ، هداج  هب  مشچ  ینعی 

دوعوم هار  هب  مشچ  ات ، ود  یتماق  اب  تلادع  هک  ینیب  یم  ینک ، زاب  لد  مشچ  رگا  تسا و  راظتنا  رد  هراچ 

.دراد

.نزب دنویپ  هدیپس  ییانشور  هب  ار  هتسب  ياه  هرجنپ  ایب و 

.دوش هراتس  زا  ُرپ  نامسآ  ات  نزب  یکلپ  ایب و 

.ناشنب هفوکش  ریوک ، هنیس  رب  ایب و 

.ریگب ار  اروشاع  ياه  نوخ  ماقتنا  ایب و 

.نک شوماخ  تهاگن  منبش  اب  ار  عیقب  یسپاولد  تبرغ و  ياه  هلعش  ایب و 

! یحو راگدای  نیرخآ  يا 

! كاخ رب  ادخ  هیآ  نیرت  مکحم  يا 

! باتفآ ریسفت  نیرت  نشور  يا 

.تسا ناهج  رب  مکاح  یقیسوم  اهنت  مغ ، گنهآ  تسا و  هدنکفا  هیاس  اج  همه  رب  یتسین  گرم و  کنیا 

.زیرب لگ  یتسه  رس  رب  نک و  زاس  رگید  یگنهآ  تا ، يدوواد  نحل  اب  زیخرب و 

مادقا ینارماک  دمحم  «/ لایس يوس  تمس و  »

.دشک یم  ریوصت  هب  اه  هرجنپ  تشپ  زا  ار  ملد  نوخ  ياه  هتخل  هتخل  حبص ، دشون و  یم  ارم  ياه  مشچ  رش  رش  بش ،

هناور ار  میاه  مشچ  یناراب ، حبص  کی  یبیشارس  رد  هک  نآ  دیما  هب  مزوس ؛ یم  بات  بت و  رد  زور  ره 

.منک وت  ياشامت 

.وت لایس  يوس  تمس و  هب  تسا ؛ هدش  يراج  میاه  کشا  .تیاه  ماگ  يدنلب  هب  دنا ؛ هدش  دنلب  میاه  تسد 
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در يا  هژم  نزوس  چیه  زا  هک  تسا  تشرد  ردق  نآ  میاه  کشا  هتشر  ما ، یکچوک  مامت  اب  گرزب ! يوزرآ  يا  لماک ، ییانشور  يا 
.دوش یمن 

.تسا نم  اب  کشا  یشاب ، وت  ات 

.منک یم  سح  دوخ  هب  دوخ  زا  رت  کیدزن  ربارب  دنچ  ار  وت  مرگن ، یم  دوخ  هب  کشا  اب  ات 

یباـت یب  هک  ییاـه  کـشا  اـب  میوج ؛ یم  ار  وت  .تسین  اـشامت  يارب  يزیچ  وت  زج  هک  منیب ؛ یمن  ار  مرـس  تشپ  مرگن ، یم  هک  ار  وـت 
! لایس هشیمه  يوس  تمس و  يا  دننک ، یم  بیقعت  ارم  ییاشامت 

زبس رد  زبس  ار  وت  ياشامت  هنیمز  ات  تسا  شدرگ  رد  نیمز  دهد و  وت  لیوحت  ار  شیوخ  لیوحت  لاس  نیرتهب  ات  تسا ، هداتـسیا  نامز 
.دنک افوکش 

! وت رب  مالس 

رد نایرج  هب  وت  يراهب  هشیمه  نماد  رد  ار  لُگ  ياه  هزادـگ  رارق ، یب  تسم و  تا ، هنیـس  یمخز  ناشفـشتآ  یـشک ، یم  سفن  نوچ 
.دروآ یم 

هراونشج هب  توعد  ار  اه  هراتس  مامت  ینک و  یم  يدردمه  ام  ساسحا  مامت  اب  ییآ و  یم  هک  وت  رب  مالس 

.رون يرسارس 

لایس نایرج  رد  رون  دتسیا و  یم  نامسآ  رد  وت  مارتحا  هب  ناراب  ینز ، یم  ماگ  اه  هچوک  رد  هک  یتقو 

هناورپ زا  یلاش  رون ، جاوم  ریرح  رب  زاین  اعد و  ياه  هناورپ  ات  دتسیا  یم  زاب  تکرح  زا  تنامـشچ ، هب  هطقن  نیرت  کیدزن  رد  شیوخ ،
! وت هب  مالس  .دننک  رشتنم  زاورپ  یگنارکیب  تمس  هب  ار 

.دنزومایب وت  زا  ار  ییانشور  ات  دنیآ  یم  وت  راد  هلابند  هراتس  لابند  هب  اه ، هژاو  مامت  ییآ و  یم  وت 

یبیط دیهان  / راظتنا زوس  بیکش  درد 

! تسا دیما  يا  هعرج  شنامرد ، هک  يدرد  دراشف ؛ یم  دوخ  رد  ارم  زادگ ، مارآ  زوس و  بیکش  يدرد  هک  هآ ،

.درسلد ار  نامز  مینیب و  یم  درس  ار  نیمز 
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؛ دـنزوس یم  هآ  رد  دـنوش و  یم  هقرغ  کشا  رد  هعمج  ياهرـصع  ام ، هتخود  نامـسآ  هب  ياه  مشچ  دـنیآ و  یم  مه  یپ  زا  اه  هعمج 
رب ار  نامز  نیمز و  دنک و  یم  ور  ریز و  ار  اه  لد  اسآ  هزجعم  دوخ ، هناربمایپ  هزمغ  کی  اب  هک  يزاجح  راوس  هّکی  نآ  تساجک  سپ 

؟ دناشن یم  تلادع  یسرک 

!؟ دنیامیپب مه  رد  ار  نآ  اه ، هیرگ  اه و  هبدن  دوش و  اضما  رگج  نوخ  مشچ و  کشا  اب  دیاب  یک  هب  ات  راظتنا  راموط 

ناتـسناغفا لد  رب  هک  غاد  همه  نیا  تسا و  نیطـسلف  نت  رب  هک  مخز  همه  نیا  اب  سپ  دیآ ؟ یم  وا  ایند ، یـشکرس  ِهاگ  هک  نیا  هن  رگم 
؟ دسر یمن  شوگ  هب  قشع  ياپ  يادص  زونه  ارچ  تسا ، هتسشن 

یم نابرهم  دوخ  دـنزرف  هب  هک  وخدـب  هدام  رتش  نانوچ  دـنک  یم  يور  ام  هب  یـشکرس  زا  سپ  ایند  : » دومرف هغـالبلا  جـهن  رد  میـالوم 
اوُعِفُْصتْسا َنیِذَّلا  یَلَع  َّنُمَن  ْنأ  ُدیُرن  َو   » هک درک  توالت  تسه  هدوب و  مبلق  یگـشیمه  شمارآ  هک  ار  هیآ  نامه  سپـس  (1) و  «. ددرگ

.ناگدیدمتس تسا و  نابوخ  ِنآ  زا  نیمز   (2) «. َنِیثِراْولا ُمُهَلَعَْجن  ًهَِّمئَأ َو  ْمُهَلَعَْجن  ِضْرَْألا َو  ِیف 

يایند رارق ، یب  ِیـشکرس  نیا  ات  دوب  مهاوخ  وا  ندـمآ  راظتنا  رد  شیپ  زا  شیب  متفای و  رارق  تسـشن ، ملد  رب  میالوم  مالک  هک  نونکا 
.دنک نامرد  ار  دوخ  درد  دهن و  شناماد  هب  رس  هنانابرهم  دنز و  وناز  گرزب ، نآ  ربارب  رد  هتخیر  مه  رد  هتفشآ و 

مادقا ینارماک  دمحم  / ناراب ناماد  هب  تسد 

! مالس

! اه مالس  یگشیمه  يوزرآ  يا  وت  رب  مالس 

درخ لایخ  رد  ار  اه  لگ  گنر  یتروص  ياه  شزاون  وت ، دای  اـب  ما و  هتـسشن  شیوخ  هدـش  مگ  ياهدـنخبل  لـباقم  رد  تسا و  هعمج 
جوم نم  رطاخ  رد  نانیمطا  اب  یسک  تسا و  هعمج  .منک  یم  سح  شیوخ  هدش 

.جوا هب  رس  شیاه  ماگ  نینط  دنز و  یم 
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! اه مالس  یگشیمه  تیاغ  يا  وت  رب  مالس 

کشخ و دنوش ، یم  ُرپ  هک  ییاه  هحفص  مامت  اب  میرگ و  یم  مسیون ، یم  تیارب  هک  ییاهرطس  مامت  اب 

.متفا یم  تیاپ  هب  نازرل 

.مدرگ وت  ياه  مشچ  رود  هب  رادم ، ایرد  ود  ریز  رد  هشیمه  مهاوخ  یم 

اب مزاس ؛ یم  يرهش  وت  زبس  مالس  لابقتسا  هب  نم  دنوش و  یم  لاماپ  اه  تنوشخ  مامت  ییایب ، وت  یتقو 

.مشچ رازه  فیدر 

مشچ رازه  اشامت  يارب  تمهاوخ  یم 

مشچ رازه  اب  ار  وت  هوکش  مرگنب  ات 

.دنوشب متخ  یتسین  تسب  نب  هب  اه  هرهلد  مامت  دننک و  روبع  تیاه  تسد  نشور  ياه  هچوک  زا  اه  ینابرهم  مامت  ات  ییآ  یم  وت 

.یلامش ياه  نیمزرس  ِتارطاخ  نیرت  یلامش  زا  يا  هدنکآ  وت  هک  دننک ؛ یم  ثکم  وت  رد  اه  ناراب  مامت  ییآ و  یم  وت 

.دننز یم  جوم  وت  ياه  مشچ  رد  جوف ، جوف  هک  لالز  ناگدنرپ  زا  يا  هدنکآ  وت 

هب ار  دوخ  اهوزرآ  همه  دنیاشگ و  یم  نخـس  هب  بل  اه ، هژاو  مامت  دیآ و  یم  دـنا  هتفگ  هک  هچ  نآ  مامت  مناد  یم  نم  ییآ و  یم  وت 
.دننک یم  قحلم  وت 

دـیآرد و نایرج  هب  ییایرد  ياه  فدـص  مامت  شوگ  رد  ناراب  رُـش  رُـش  يادـص  اـت  دـیآ  یم  میا ، هدینـش  هک  هچ  نآ  ماـمت  اـب  ادرف ،
هب تسد  دیاب  طقف  وت  ياشامت  يارب  هک  مناد  یم  دوعوم  هظحل  نآ  رد  ییآ و  یم  وت  .دـنزیر  كاخ  هب  وت  روبع  ریـسم  رد  ار  نامـسآ 

.دش ناراب  ناماد 

ییوگوم ماهلا  / یگنتلد ياوآ 

راهب نیرخآ  يا  هنارت و  نیرخآ  يا  »

راگزور تسا  خلت  وت  روضح  یب  هک  زاب آ 

گرزب یجنم  يا  نم ، شوپ  زبس  يالوم 

بات هک  نک  لیجعت 
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« راظتنا رد  مرادن 

؟ دنک رشتنم  نیمز  طیسب  رد  ار  يدازآ  حتف و  هحیار  هک  نآ  تساجک 
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؟ دنک راوتسا  تیاده  ِجاوما  رب  ار  یمدآ  هتسشن  لگ  هب  یتشک  هک  نآ  تساجک 

؟ تقیقح ِنادیهش  هدنریگ  ماقتنا  حتف و  مچرپ  هدنزارفا  رب  تساجک 

هب ناگدیشک  رپ  دننک و  یم  هلوره  شیافص  ِتافرع  رد  هتفیـش ، ياه  ناج  دنباتـش ، یم  شهاگن  ِنارکمج  ِترایز  هب  قشاع  ياه  لد 
.تساعد ره  خساپ  تباجا ، هک  اج  نآ  دنیوج ؛ یم  شبوبحم  هّبق  ریز  رد  ار  وا  تفرعم ، ياه  ماب 

! تشهب ِلها  سوواط  يا 

؟ تسا هدیماجنا  لوط  هب  نامیگنشت  هک  میشون  یم  یماج  تلاصو  ياراوگ  ِبارش  زا  یک 

؟» كاَرن اناوَت َو  یتَم  « ؛ دش دهاوخ  نشور  دنمجرا  یناشیپ  نآ  دیشر و  ِتعلط  نآ  ِرادید  هب  نامنامشچ  یک 

يرپس وا  رادید  قوش  هب  اه  هیناث  اه و  هقیقد  اه ، بش  اهزور ، هک  درک  دـهاوخ  سمل  ار  يدرم  ياه  ماگ  يراوتـسا  نیمز ، ییآ و  یم 
.دنا هدش 

! ناقاتشم هار  ِلیلد  يا  ایب ،

.روآ رد  زازتها  هب  ار  روهظ  زبس  مچرپ  نک و  یّلجت  رون  نوچ  یتسه  لد  زا  ایب و  نابعش ! همین  باتهام  يا 

! ارهز فسوی  يا 

.دنهد یم  رس  لصو  ياه  هنارت  قشاع ، نالبلب  زبس و  همه  اه  تشد  ییایب ، وت  یتقو 

زور ره  تهاگن  اب  مراک و  یم  دیما  ِكاخ  نایم  رد  قوش  بآ  اب  هفطاع و  ِناتـسداب  یگدنز ، هچغاب  رد  ار  قشع  ِلاهن  ییایب ، وت  یتقو 
.منک یم  يرایبآ  ار  نآ 

دنهد یم  دیون  هتسب  خی  ياه  نیمزرس  هب  ار  راهب  هرابود  رجاهم  ياهوتسرپ  ییایب ، وت  یتقو 

لـصو ِروهط  بارـش  اب  ار  نارارق  یب  ماک  ینک و  روهظ  ناگتـشرف  هلهله  رد  وت  دنمدب و  روهظ  ِروص  رد  هک  دـسر  ارف  زور  نآ  شاک 
.ینک هزات 

! شاک
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مادقا ینارماک  دمحم  «/ هام ّدم  »

تیارب هتـسد  هتـسد  اه ، ناشکهک  نیرترود  زا  تسین و  نتخادنا  مشچ  ياج  رت ، فرط  نآ  ناشکهک  دنچ  ات  ییآ ، یم  هک  يا  هعمج 
یم يراج  اه ، کشا  نابز  رب  ار  هدـش  دـیعبت  ياه  هنارت  یناوخ و  یم  قوش  ياشامت  هب  ار  اه  هژاو  مامت  وت ، دوش و  یم  هداتـسرف  لگ 

.ینک

وت هاگن  باتفآ  راپـسهر  میاه  هرذ  مامت  اب  موش و  یم  قحلم  وت  ياـپ  كاـخ  هب  یناراـب ، تصرف  نیلوا  رد  نم  ییآ ، یم  هک  يا  هعمج 
.دننک یم  تاقالم  ار  رگیدکی  وت ، ياه  مشچ  رد  اه ، هنیآ  مامت  موش و  یم 

.تشاد دنهاوخ  رظن  ّدم  ار  وت  اه  هراتس  ِمامت  دوش و  یم  ققحم  وت  ياه  مشچ  رد  هام ، ّدم  ییآ ، یم  هک  يا  هعمج 

.دوش یم  رجنم  حبص  هب  هریت  بش  ییآ و  یم  وت  و 

.دنوش یم  غولش  اه  نابایخ  مامت  تمّسبت ، هقیقد  نیلوا  رد  ییآ و  یم  وت 

.يزیر یم  کشا  هناد  هناد  شقشاع ، نارتوبک  يارب  مالسلا ، هیلع  نیسح  مرح  رد  ییآ و  یم  وت 

ینک یم  شخپ  يرد  رُد  هاگن ، ره  اب 

ینک یم  شخپ  يرپ  کلپ  تشپ  هناورپ 

.دننک یم  هفیظو  ماجنا  وت  يارب  اه  مالس  مامت  ییآ و  یم  وت 

! ریگ تسد  تفوطع  يا  ریگارف و  ِتلادع  يا 

.يدرک یهارمه  یگشیمه  ِیهار  هب  مشچ  ات  ار  وا  يدیشک و  شتآ  هب  هدیدن  ار  لبعد  هدنفوت  حور  هک  وت  رب  مالس 

زاب سک  چیه  يارب  ار  تا  یقشاع  یتخیر و  دوخ  هنیس  رد  ار  هودنا  لاس  دص  دنچ  رازه و  هک  وت  رب  مالس 

.ادخ اب  شیوخ  تولخ  دوخ و  ياه  ییاهنت  زج  یتفگن ؛

زا یلاخ  تهاگن  ناراب  شراب  ریز  اه ، هناش  درک و  دهاوخن  هاگن  شرس  تشپ  هب  سک  چیه  ییایب ، یتقو 

.دنوش یم  قارف  راب 

! دنیآ یم  رد  ادص  هب  وت  يارب  اه  گنز  مامت  ییآ و  یم  هک  وت  رب  مالس 
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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